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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.

"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
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Spotlight for students

Ето, че това време отново 
настъпи. Още едно горещо лято, 
изпълнено с безброй забавления 
и солени морски моменти измина. 
Сякаш беше вчера, когато си каза-
хме “чао” и “приятно лято” и сега 
отново си казваме “здравей” и си 
пожелаваме успешна учебна го-
дина. Какво ли ще се случи този 
път? Какво ще чакаме с нетър-
пение – така краткото, но весело 
междучасие, или пък зимната ва-
канция? Или може би дребните 
детайли (малките неща от нашия 
училищен живот, които го правят 
уникален)? Например онзи специа-
лен момент, в който учителката 
разказва някоя шега, но колкото 
и да е скучна, тя влива доза пози-
тивна енергия и глътка свеж въз-
дух.

Започнах статията си раз-
лично, с цел да напомня, че не 
всичко в училище е скучно и мо-
нотонно. Ако се опитаме да по-
гледнем през различна призма  
фна всичко, което се случва около 
нас, училищният живот би бил 
така цветен и забавен. В ред на 
тази мисъл, ето ги и моите съ-
вети за новата учебна година:

1. Ценете времето си в училище.
Не всеки ученик осъзнава, че 

училищните години са най-забав-
ните и най-безгрижните. Те са 
времето, в което можем да вку-
сим от всичко, да изпробваме нови 
неща и да събираме възможно най-
много опит за нашето бъдеще. Не 
осъзнаваме, че денят си минава, а 
така и месецът, после и годината 
и понякога не полагаме доста-
тъчно големи усилия да трупаме 
знания и опит през това време. 
Обръщаме се назад да погледнем 
какво сме оставили зад себе си и 
след това продължаваме напред, 
отново безгрижно. 

Тази учебна година ще е по-
следната за мен като ученичка 
и затова ще се стремя да запа-
метявам всеки един ден,  всеки 
един момент и ще се опитвам да 
го правя специален. Важно е от 
стъпването ни в училище на пър-
вия учебен ден просто да визуа-

Чеклист за първия 
учебен ден
Текст: Джулиана Добрева
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лизираме най-хубавата и най-не-
забравимата си година. Колко се 
трудим, какво правим по въпроса 
да сме успешни и достатъчно хъс 
ли сме вложили – всичко това е от 
значение.

Като дванадесетокласничка 
няма да пилея последните си кра-
сиви моменти само по кафетата 
с приятелки, а ще слушам за по-
следно любимите си учителки в 
захлас по време на час. Ще попи-
вам всяка една чута дума и ще 
връщам знанията си към непозна-
тия и чакащ ме нов свят. Тази го-
дина ще бъде от запомнящите се!

2. Оползотворете времето си. 
Присъединете се към някой 

клуб, захванете се с нещо ново 
и полезно за вас, спортувайте с 
приятели. Нека не липсват и заба-
вленията навън – отидете на ек-
скурзия със съучениците си напри-
мер. Всички знаем колко забавни 
са и колко много разказваме за 
случилото се след това. Съберете 
най-близките си приятели и учете 
заедно, споделяйте опит, напра-
вете си дори забавно преспиване. 
Включете се в маратон и напра-
вете всичко, за което сте меч-
тали, но сте нямали достатъчно 
смелост да направите досега. 
Защо вместо да си казваме, че 
само в чуждестранните училища 
е забавно и различно, не докажем, 
че и нашите могат да са такива?

3. Следвайте мечтите и це-
лите си.

Отнесете се към първия уче-
бен ден така, както искате да 
ви върви през цялата година, а 
именно – с хъс и ентусиазъм. 

Следвайте мечтите си! Ако 
имате достатъчно свободно 
време, обмислете започването 
на почасова работа за допълни-
телни доходи, които бихте могли 
да вложите в най-различни неща. 
С порастването на всеки ученик, 
грижите и желанията нарастват. 

Обмислете добре действията си 
и се заредете с търпение. 

Подхождайте с доброта и 
енергичност. Вземете си нови те-
традки и ги попълнете със знания 
и спомени, а ако не се чувствате 
достатъчно организирани, обмис-
лете закупуването на планер, в 
който ще имате възможност да 
запълвате и следите ежедневи-
ето си. 

Никога не бездействайте! 
Ако ви е скучно почетете, разгле-
дайте какви специалности биха ви 
харесали в бъдеще или просто пра-
вете това, което ви радва.

4. Насладете се на образова-
нието си.

Ако сте стигнали докрай, 
ще издам и най-важния съвет, а 
именно: не приемайте учението 
като досада. Приемете го като 
дар! Наслаждавайте се на живота 
и на тази очарователна гледка. 
Покажете, че в училище не сте 
бездействали, а сте кроили пла-
нове за успех. Вярвайте в себе си 
и запомнете, че всичкият труд  и 
положени усилия си заслужават.
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Кариерно ориентиране: 
как да се насочим
към правилната професия?
Текст: Симона Александрова

Последна година в училище, 
а ти още не си решил накъде да 
се насочиш. Или пък имаш ясно 
структуриран план, който само 
чака своето изпълнение. Стрес, 
изпити, напрежение, несигурност 
– все неща, съпътстващи всеки, 
завършващ средното си образо-
вание. Университет или работа? 
В България или в чужбина? Какво 
да правя с живота си оттук ната-
тък?  Въпроси, с които се сблъсква 
всеки, намиращ се на прага на 
своето дипломиране. Най-важното 
е да се запази спокойствие тъй 
като напрежението не помага 
никому. Ето няколко съвета как 
може най-лесно да се справиш с 
трудностите и да направиш пра-
вилния избор.

Има различни начини за овладя-
ване на ситуацията и намиране на 
изход от нея. Един от тях е да се 
изготви списък с нещата, които 
вълнуват и представляват инте-
рес за човека Х, както и един с та-
кива, с които със сигурност не би 
искал да се занимава. Така, спрямо 
тези списъци, човек може лесно да 
отсее онези специалности, които 
би изучавал и които университе-
тите предлагат, Това е само един 
пример как да се подходи към ситу-
ацията. Той обаче изисква доста 
усилия от страна на онзи, чийто 
избор е належащ.

Ако обаче си ориентиран на-
къде да се насочиш, но все още 
не си съвсем сигурен, разгово-
рът с хора от сферата, би бил 
изключително полезен. Те са 
тези, които знаят с какво ще се 
сблъскаш, през какво ще преми-
неш, могат надълго и нашироко 
да ти разкажат за плюсовете и 
минусите на професията. Много 
често се провеждат семинари за 
кариерно ориентиране. Дори в учи-
лище да не се организират такива, 
онлайн можеш да намериш тонове 
информация по темата. 

Също така родителите, в 
повечето случаи, биха могли да 
дадат добър съвет и да те насо-
чат. Те са хората, които са те 
отгледали и знаят какво ти е ин-
тересно и би могло да ти бъде от 
полза за професионално развитие. 
И все пак, тенденция, която се 
наблюдава при родителите е да 
тласкат детето в посока, която 
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те самите желаят – било то към 
някоя непостигната мечта, или 
към продължаване на семейния 
занаят. Сигурно имаш поглед и 
знаеш, че в семейство на лекари, 
и децата обикновено се разви-
ват в тази сфера. Същото важи 
и за журналисти, учители и т.н. 
Затова е важно да се вслушаш в 
сърцето си и да вземеш правил-
ния избор според собствените 
си разбирания.

Понякога се случва да искаш не-
постижими, на пръв поглед, неща, 
или пък такива, които в България 
са нереализуеми. Съветът ми е: 
следвай мечтите си. Всяко зна-
ние носи своите плюсове. Няма 
откъде да знаеш дали ученето 
на португалски език, например, 
няма да ти донесе по-висок доход 
в бъдеще, в сравнение с този на 
някой, изучавал право или меди-
цина. Макар шансът да не се ре-
ализираш в сферата, в която си 
се обучавал, да е голям, по-добре 
е да имаш образование и знания, 
отколкото да се чудиш как да зак-
репиш положението с финансите 
ден за ден. 

Често срещана практика напо-
следък е звършилите да работят 
една година, с идеята, че следва-
щата ще влязат в университет. 
Обаче една изпусната година, в 
повечето случаи, означава забра-
вяне на материала, изучаван в учи-

лище, както и усилена подготовка 
за кандидат-студентски изпити, 
изискваща време и усилия, които 
не можеш да си позволиш. Накрая 
решаваш да пропуснеш още една и 
още една година, докато в един мо-
мент осъзнаеш, че вече е твърде 
късно за университет. 

Разбира се, има изключения. 
Например, в случаите, когато ра-
ботиш с цел да изкараш пари, за да 
покриеш семестриалната такса 
(която понякога може да бъде 
доста висока), е разбираемо да си 
позволиш да пропуснеш една го-
дина от обучението. Разликата е 
там, че в единия случай имаш ясно 
структуриран план и го следваш, 
а в другия просто губиш време, 
защото не знаеш какво да правиш, 
след като завършиш. Относно 
второто – според мен е по-добре 
да се запишеш да изучаваш нещо, 
каквото и да е, докато придобиеш 
впечатления и по-късно да напра-
виш окончателния си избор, от-
колкото да не действаш и да ос-
танеш без образование.

Изборите са важни, особено 
що се касае до университет. 
Стресиращи и напрягащи са, но 
трябва да се направят в името 
на добрата професионална реали-
зация. Всичко е възможно и по-
стижимо. Нужен е само хъс и со-
лидно количество мотивация. 
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На какво трябва
да ни учат в училище?
Текст: Йоана Тачева

Годините, прекарани в учи-
лище, са от съществено значе-
ние за развитието на всеки един 
човек. Училището е първият жи-
тейски опит, с който се сблъск-
ваме в най-ранните си години, 
първата социална среда, в която 
трябва да оцеляваме сами, без по-
мощта на родителите ни. И кол-
кото и да е плашещо, успяваме да 
се справим и научаваме най-цен-
ните си уроци, защото когато се 
окажем в некомфортна ситуация, 
учим най-много. През времето, 
прекарано в училище, сме усвоили 
толкова ценни умения, за които 
рядко си даваме сметка; умения, 
които усъвършенстваме до края 
на живота ни.

Анкетата
Ние от списание We Matter 

бяхме много любопитни да нау-
чим какво мислят другите хора за 
училището с неговите плюсове 
и минуси. Изготвихме анкета, в 
която взеха участие 179 човека, 
от които 20% мъже и 80% жени. 
Благодарение на широкия диапа-
зон от възрасти (11-58г.), успяхме 
да получим оптимално мнение по 
въпроса. Чрез тази статия ние 
ще се опитаме да проследим кое 
е най-значимото нещо, което се 
научава в училище, а също и какво 
бихме могли да променим в учи-
лищната система, така че тя да 
стане по-пълноценна и по-функ-
ционална.

Какво научих в училище? 
Това е въпрос, който всеки си 

задава в един момент от житей-
ския си път. И връщайки времето 
назад, наред с уроците, научени в 
час, ние си припомняме емоциите, 

които са ни съпътствали тогава. 
Гордостта от добре свършената 
работа, страхът да говорим пред 
класа, чувството на принадлеж-
ност към нещо по-голямо от нас 
самите. Спомняме си за всички 
конфликти, от които не сме виж-
дали изход, но все пак сме дости-
гали до такъв. Тогава сме се нау-
чили да се справяме с непредвидени 
ситуации, да защитаваме своята 
позиция или пък да отстъпваме, 
признавайки правотата на някой 
друг. Всичко това са безценни со-
циални умения, от които толкова 
се нуждаем, за да живеем пълно-
ценно в обществото. 

На въпроса “Кое е най-важното 
нещо, което научихте в учи-
лище?”, 70% от участниците са 
посочили някакъв вид социално уме-
ние. Умението да се приобщаваме 
към средата, към различни групи 
от хора и ситуации, е най-преоб-
ладаващият отговор. Всъщност 
се оказва, че училището ни учи на 
най-ценното умение, без което не 
бихме могли да оцелеем – адапта-
цията. 

Благодарение на разноо-
бразните дисциплини, които то 
предлага, ние откриваме обла-
стите, които са ни интересни и 
предметите, в които сме добри. 
Постепенно започваме да изграж-
даме нашия собствен спектър 
от таланти и силни черти и на 
тази база избираме своето бъ-
деще – специалността, която да 
следваме или работата, на която 
да се отдадем. Изборът на бъ-
деща ниша, в която да се разви-
ваме, в голяма степен се случва 
докато сме ученици. Тази теория 



8

се потвърждава и в анкетата, къ-
дето на твърдението “Училището 
ми даде посока в живота”, от 60% 
завършили гимназия участници, 
40% са отговорили положително.  
Това е още едно от съкровищата, 
които училището ни разкрива.

Други неща, отбелязвани като 
ценни умения, придобити в учи-
лище, са: изграждането на дисци-
плина, отговорност и полагане на 
системен труд в подготовката 
на уроците, вяра в себе си и зна-
нието, че можем да постигнем 
целите си. По време на училищ-
ните ни години до голяма степен  
си създаваме представа за света. 
Тя се явява като демо версия на 
живота. Изследваме собствените 
си лимити и граници, борим се с 
предизвикателства, изправяме се 
срещу несправедливости, трудим 
се и намираме мястото си в обще-
ството.

На какво трябва да ни учат  
в училище?

Участниците в анкетата бяха 
помолени да посочат един пред-
мет, който би могъл да се изучава 
като допълнителен в училище. 
Този въпрос събра голям набор от 
иновативни предложения. Най-
преобладаващ отговор в тази 
секция се оказа финансовата гра-
мотност. Умението да изкарваме 
пари, да ги разпределяме правилно 
и да ги управляваме разумно из-
глежда към момента се учи в дви-
жение. Затова и много от тези 
правила ни убягват. 

Друго нещо, на което не се 
отделя внимание в училище, а би 
трябвало, засяга обществения 
живот. Особено след навършване 
на пълнолетие, нашите права и 
задължения се променят. След 
завършване на училище ни се на-
лага да попълваме документи, да 
използваме различни институции, 
да плащаме данъци, без да разби-
раме колко и за какво. Ние навли-
заме в тези ситуации напълно 
неподготвени и често изпадаме 
в безизходица. Ако се обръща вни-
мание на този аспект от живота, 
ние ще се чувстваме по-сигурни и 
на свой ред ще станем по-активни 
и осъзнати граждани.

”Тази индивидуалност
трябва да бъде стимулирана

още в училище, където вместо
да се опитват да ни поста-
вят под общ знаменател,

е нужно да бъдем подкрепяни 
да намерим нашите дарби

и отличителни черти,
които да развием

и да дадем на света.”



9

И така – на какво трябва да ни 
учат в училище? Както може би се 
досещате, на този въпрос се от-
криват най-разнообразните отго-
вори и почти всеки има различно 
виждане по темата. Според някои 
трябва да се учи повече филосо-
фия, за други са важни часовете 
по изкуства, а за трети – мате-
матиката. Причината за този 
феномен се корени в различието 
между хората. Това разнообразие 
от хора с различни интереси и мне-
ния е най-голямото богатство, на 
което обществото ни може да се 
радва, защото всеки един човек 
допринася с нещо ново за общата 
картина. Тази индивидуалност 
трябва да бъде стимулирана още 
в училище, където вместо да се 
опитват да ни поставят под общ 
знаменател, е нужно да бъдем под-
крепяни да намерим нашите дарби 
и отличителни черти, които да 
развием и да дадем на света. 

Промяната
Въпреки многото си предим-

ства, училището си има и своите 
слаби черти. Теоретичните зна-
ния взимат превес в сегашното 
образование, а изпитването 
става чрез възможно най-точно 
преразказване на научената тео-
рия. Минусът тук е, че в стремежа 
да изкараме максимална оценка, за 
нас става по-важно да наизустим 
дадената информация, вместо да 
я разберем и да я обясним за себе 
си. За съжаление, по този начин 

голяма част от информацията се 
забравя малко след нейното нау-
чаване. 

Всъщност ние не разбираме по 
какъв начин това знание би ни било 
полезно по-нататък в живота. Не 
се научаваме да прилагаме науче-
ното. Според мен най-значимата 
промяна в образователната сис-
тема би се състояла в рязкото 
покачване на часовете, в които се 
практикува наученото. Ще взема 
за пример часовете по химия. 
Вместо една химична реакция да 
бъде обяснявана само на теория, 
би било полезно тя да се покаже 
в реална среда – в лаборатория. 
Отражението в очите на учени-
ците би било коренно различно. В 
единия вариант голяма част от 
тях биха се отегчили, понеже се 
изисква голямо усилие да си пред-
ставиш как се случва нещо, което 
никога не си виждал. В следващия 
вариант обаче би се наблюдавала 
възбуда, интерес и любопитство 
към случващото се. Много по-голям 
е шансът децата да харесат хими-
ята и да я изберат за бъдеща про-
фесия например. Това, разбира се, 
изисква много по-голяма организа-
ция. Резултатът обаче би изглеж-
дал така: мотивирани ученици и 
мотивирани учители, защото те 
искат да предадат знанията си и 
са щастливи, когато има кой да ги 
поеме; по-лесно, по-интересно и 
по-качествено усвоен материал; и 
в бъдеще – по-квалифицирано, зна-
ещо и можещо общество.

Заключение
Като обобщение можем да 

кажем, че няма еднозначен отго-
вор на въпроса “На какво трябва 
да ни учат в училище?”. Ако има 
нещо, на което все още не са ни 
научили, то е, че различията ни 
са предимство, а не недостатък. 
Те са ценност, която трябва да се 
научим да използваме. 
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Елена Ставрева – препода-
вател в Езиков Център FORCE, 
споделя с нас детайли за вълну-
ващата професия на преподава-
теля. Тя описва себе си с една от 
любимите си фрази ”By doing what 
you love, you inspire and awaken the 
hearts of others”. Новата учебна го-
дина е на прага си, а с нея и новите 
предизвикателства пред учите-
лите и учениците. Как човек из-
бира професията си? Какво моти-
вира преподавателя и учениците? 
Елена Ставрева е от учителите, 
които обичат професията си, спо-
делят я с приятели и най-вече са 
истинско вдъхновение за децата. 
За нея работата не е задължение, 
а начин на живот! 

1. Още от малка ли ти е било 
мечта да станеш учител и 
какво даде старт за осъщест-
вяването є?

”Before I became a teacher, I had 
no idea that you could fit so many kids 
in one heart!” Първият ми досег с 
преподаването стана спонтанно, 
но толкова естествено, сякаш ви-
наги съм правила това. Не съм се 
замисляла как и защо, просто се 
впуснах в това приключение и то 
се оказа точното за мен. Вярвам, 
че когато се занимаваш с нещо, 
което ти носи щастие и истинско 

вдъхновение всеки ден, разбираш, 
че това е твоето призвание. 

2. Какви са предимствата 
и недостатъците на професи-
ята?

Професията на преподава-
теля е вдъхновяваща, динамична, 
цветна. Когато си преподавател 
всеки ден е различен от предход-
ния. Срещаш толкова много млади 
хора, виждаш как израстват, по-
магаш им да се развиват и да сбъд-
ват мечтите си. Професията на 
преподавателя те поддържа млад, 
в крак с времето, винаги пози-
тивен. Работата с деца ти дава 

Изкуството да бъдеш 
добър учител
Интервю от Елена Йорданова и Ивета Георгиева

”Вярвам, че когато се зани-
маваш с нещо, което ти носи 
щастие и истинско вдъхнове-
ние всеки ден, разбираш, че 
това е твоето призвание.”
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досег с най-хубавата и положи-
телна страна на живота. Всеки 
ден откривам изрисувана с цветя 
и сърчица дъска и малки бележчици 
из класната стая, изписани с мили 
послания от моите деца. Това е 
професия, която изпълва деня ти 
с радост. Работата на учителя не 
свършва в класната стая. Тя про-
дължава във всеки един момент 
след това – изисква търпение, от-
даденост, себераздаване и обич.

3. Как мотивираш учениците 
да продължават със занимани-
ята си?

В живота на всеки ученик 
идва момент, в който е трудно 
да следва целите си, защото е 
демотивиран. Аз просто не се от-
казвам. За мен е важно децата да 
чувстват моята подкрепа като 
преподавател, да знаят, че има 
кой да им подаде ръка, когато 

имат нужда. Един от най-голе-
мите мотиватори всъщност са 
самите часове. Всеки учебен час 
трябва да е различен, интересен, 
иновативен, забавен, така че де-
цата да учат с желание и да идват 
мотивирани всеки ден.

4. Как протича подготов-
ката за един учебен час и колко 
време отнема целият процес?

Подготовката за часовете е 
това, което правя ежедневно, във 
всеки един момент. Тя, в съчета-
ние с опита на един преподавател, 
превръщат часовете в удоволст-
вие. Аз откривам вдъхновение в 
най-разнообразни идеи и след това 
отделям време, за да ги развия и 
разработя по най-добрия начин. 
За мое огромно щастие имам пре-
красни колеги, с които работим и 
се подготвяме заедно, споделяме 
идеи, добре работещи методи за 
обучение и най-вече се мотиви-
раме взаимно.

5. Какво е нужно за провеж-
дането и подготовката на  
изпити?

Години наред ние, екипът на 
Езиков Център FORCE, подгот-
вяме всички наши ученици за из-
питите на най-големите изпитни 
бордове.  Децата ни се справят 
изключително успешно. Вече 
седма година благодарение на по-
стиженията на нашите деца, 
ние имаме платинен статут за 
високи резултати. Каква е тай-
ната? – Упоритост, постоянство, 
отделено време, усилие и най-вече 
професионална подготовка. Ние 
инвестираме много в иновативни 
системи и работим от сърце с на-
шите деца. За всяко дете, за не-
говата увереност и желание да 
продължи напред, да се развива 
и да постига целите си, е от ре-
шаващо значение до него да стои 
преподавател, който вече е утъп-
кал пътеката и знае добре как да 
го мотивира да продължи напред. 
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Това, което се опитвам да науча 
моите деца, е да изградят само-
чувствие, да са смели и да се впус-
кат с целия си ентусиазъм в това, 
за което се подготвят.

6. Защо избираш да продъл-
жаваш с тази професия, при по-
ложение, че графикът е много 
стресиращ?

Всяка професия е стресираща, 
малко или много. Професията на 
учителя също. Всеки преподава-
тел ежедневно се сблъсква със 
ситуации, изискващи неговата 
решителност, отговорност и 
търпение, но в същото време 
това е професия, която те обога-
тява и развива като личност. 

7. Имало ли е момент, в който 
си искала да се откажеш и да за-
почнеш да се занимаваш с нещо 
друго?

Не, не се е случвало. В рабо-
тата ми като преподавател, аз 
се ангажирам с доста разноо-
бразни дейности. Наред с препо-
даването, с радост се занимавам 
и с организационната дейност, 
свързана с ежемесечни съби-
тия, които се случват в Езиков 

Център FORCE – Force Clubs, 
Force Weeks, Halloween, Christmas, 
Easter. Целият екип създаваме не-
забравими за децата празници и 
събития, които да ги насърчават 
да учат с желание. Работата ми 
е изпълнена с разнообразие, креа-
тивност, наситени емоции.

8. Какъв съвет би дала на учи-
телите, на които им е трудно 
да се справят?

Подготовката, отдаде-
ността, екипната работа, посто-
янното усъвършенстване водят 
до добри резултати. Аз лично 
вярвам, че за да си преподавател 
трябва да се отнасяш с уважение, 
вяра и грижа към децата и да оби-
чаш това, което правиш. 

9. Защо според теб повечето 
учители в държавните училища 
нямат желание да преподават и 
как това може да се промени?

Има фактори, които влияят в 
последните години и на преподава-
телите, и на учениците. Вярвам, 
че цялостната концепция за об-
разование е добре да бъде прео-
риентирана към по-практически 
тип обучение, по-достъпен, по-за-
бавен. Образoвание, което прово-
кира  учениците да мислят и да 
са активни. Kреативно, модерно, 
развито технологически обуче-
ние. Това е начинът, по който аз и 
моите колеги работим и виждаме 
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прекрасните резултати в нашите 
деца. Има много изключителни 
и мотивиращи преподаватели, 
с които се срещам ежедневно и 
тези примери ме насърчават да 
вярвам в  бъдещото развитие на 
образованието ни.

10. Какво е мнението ти за 
шестобалната система в учи-
лищата? Има ли нужда от ня-
каква промяна?

Темата, за оценяването на 
децата е една от най-дискути-
раните в последните години. 
Общоприето е те непрекъснато 
да бъдат тествани и оценявани, 
а така се фокусират прекалено 
върху оценките, което често е 
доста притеснително. Важно е 
акцентът и основният мотив за 
децата да бъдат новите им зна-
ния, да имат широк спектър от 
познания и интереси, както и да 
развиват уменията, които вече 
са натрупали. Ще е хубаво ако 
оценките са просто една рамка, 
по която се ориентираме, но не и 
меродавно понятие. 

Ние, като ученици на Ели от 
7 години, смятаме, че тя е дефи-
ницията за вдъхновяващ учител. 
Тя ни е дала не просто основ-
ните знания по английски език и 
ни е помогнала да достигнем се-
гашното си ниво, но и ни е заре-
дила с желанието за самоусъвър-
шенстване. Освен наученото от 
нея през годините, ние сме обла-
годетелствани да черпим опит 
от този позитивен и мотивиращ 
човек. Ели не приема учениците 
си просто като деца, а като от-
делна личност, от която самата 
тя може да се научи. С една дума 
искаме искрено да благодарим 
на Ели за цялата любов и тър-
пение, които е отделила за нас, 
нейните ученици!
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Начало на новата учебна 
2020-2021 година

Езиков Център FORCE съоб-
щава на всички свои ученици и 
техните родители, че учебната 
2020 – 2021 година по традиция 
ще започне в нашите класни стаи 
с присъствени безплатни предва-
рителни часове, които ще стар-
тират на 16 септември (за всички 
седмични групи) и на 26 септември 
(за съботно-неделните групи) и 
ще продължат до края на месеца.

Езиков Център FORCE кани 
всички вече записани за новата 
учебна година, както и всички же-
лаещи да бъдат наши ученици на 
присъствени безплатни пробни за-
нятия през месец септември.

Официалното начало на но-
вата учебна година ще отбележим 
в седмицата от 5 до 11 октомври, 
спрямо програмата на съответ-
ната група.
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Какво е да бъдеш млад 
учител в България?
Интервю на Симона Александрова

“Всяко ново начало съдържа в 
себе си промяна, надграждане и 
нови приключения.” – с това пос-
лание започва настоящият ма-
териал. Това е едно интервю, до-
казващо, че в България все още 
има млади учители, работещи не-
уморно за по-доброто бъдеще на 
образователната система и че 
ако си упорит, можеш да постиг-
неш всичко. Пример за един млад, 
борбен, успяващ човек е Иван 
Драгомиров, който с всеки изми-
нал ден допринася за частицата 
промяна, така нужна ни, за да ус-
пеем...

1. Здравей, Иван, би ли се 
представил с няколко думи, как 
започна твоето приключение в 
учителската професия? 

Здравейте! На 24 години съм, 
родом от Разград. Учил съм в 
Свищов и Полша, а в момента 
завършвам магистратура в 
Пловдив. Считам се за амбицио-
зен човек, който не се страхува 
да прави грешки, както и за човек 
на хумора. Преди 2 години дори не 
предполагах, че ще бъда учител. 
Докато учех в Полша, видях рекла-
мите на “Заедно в Час”. Разгледах 
етапите на подбор и се осведомих 
за каузата. Странно е, но ги приех 
като игра и ми беше любопитно 
да видя докъде мога да стигна. Е, 
на 22 години, след 7 седмици смях, 
сълзи, нервни кризи и много готини 
моменти, влязох в класната стая 
в гр. Козлодуй при моите трето-
класници. 

2. Разкажи ни малко повече 
за “Лятна академия 2020” на 
“Заедно в час”. Как успяваш да 
организираш времето си, така 
че да свършиш всичко качест-
вено и навреме?

Имам удоволствието да съм 
един от обучителите на “Летен 
институт 2020”. И тук, етапите 
на кандидатстване приех като 
игра, осъзнавайки колко е сериозна 
позицията. Това е естествена 

”Силата на личния пример
е много голяма. 

Децата виждат и копират
всичко от нас.”
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стъпка за развитието ми след 
миналогодишната ми роля като 
асистент-координатор обучения, 
където всъщност се запознахме 
с теб. На въпроса как успявам да 
организирам времето си – кален-
дарът е винаги пълен, но срещите 
с колегите са нещо, което много 
ми помага. Нищо не става макси-
мално качествено от първия път. 
Не се притеснявам да изпусна 
някой краен срок, защото екипът 
е изключително подкрепящ и знам, 
че винаги мога да разчитам на 
тях. 

3. Какво за теб е да си учи-
тел, да работиш с млади хора и 
да можеш да им преподаваш? 

Ако трябва да използвам една 
дума за отговор на въпроса ти, 
тази дума е – “вдъхновяващо”. За 
мен да съм учител не е професия. 
Осъзнавам колко клиширано звучи, 
но в класната стая много бързо се 
вижда кой е там, защото това му 
е работата и кой е там, защото 
това му доставя удоволствие. За 
мен това да съм учител е комби-
нация от всички емоции, които 
преживях по време на “Летен ин-
ститут 2018” - рев, кризи, смях 
до сълзи, готини моменти и много 
надграждане.  В класната стая за-
бравям всичко негативно, което 
ме “залива” извън нея. Там няма 
значение колко назад съм с днев-
ника, нито колко декларации имам 
да събера. В класната стая мога 
да съм себе си, без да се притес-
нявам да кажа на учениците си: 
“Не знам, нека намерим отговора 
заедно”, или да ги поставя в ситу-
ация, в която те водят. 

4. Как се чувстваше по време 
на карантината? Липсваше ли 
ти живият контакт с учени-
ците?

Това за мен беше и е много 
“черен” период. Лягах и ставах с 
Google classroom. Случи се така, 
че за два месеца преподавах по 

всички дисциплини на децата. Това 
е период, през който рискувах, 
страдах, жертвах, но пък и много 
научих. Липсваше ми всеки един 
от моите ученици.

5. А какво мислиш за онлайн 
обучението? Какво според теб 
трябва да се промени, за да бъде 
то оптимално полезно за учени-
ците? 

Свари ни много неподгот-
вени, нямахме насоки, подкрепа 
и представа как да работим. 
Самосиндикално вземах реше-
ния, които за мен бяха логични. 
Когато започна всичко, бях пре-
делно наясно, че няма да държа 
децата по 6 часа на ден пред ком-
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пютъра. Вместо това реших да 
им давам ресурсите сутрин, да 
обособя всеки ден от седмицата 
за конкретен предмет. Като на-
пример: понеделник, сряда и петък 
бяха за математика. Всеки ден 
от 13:00 до 14:00 имахме срещи, в 
които обсъждахме и валидирахме 
разбиранията и домашните. Като 
накрая нямахме никакво изоста-
ване от материала и децата бяха 
доста по-овластени, отговорни за 
собственото си учене. Работихме 
2 години за самостоятелност и 
накрая дистанционното обучение 
се оказа доказателство за добре 
свършена работа – всеки от тях 
беше много проактивен и тър-
сеше обратна връзка, включваха 
се в срещите и споделяха впечат-
ления. 

Нещо, което много ми се иска 
да се случи, е да започнат да се взе-
мат решения за промени, които са 
съгласувани с учителите, защото 
тенденцията е това да се прави 
от хора без опит в класните стаи 
или с доста остарял такъв. Не е 
адекватно това да се случва, за-
щото затруднява работата ни 
много и усложнява нещата. 

6. “Мистър Ди – човекът 
меме”. Откъде се роди идеята 
да създадеш тази фейсбук стра-
ница, сам ли работиш по нея, 
откъде черпиш своето вдъхно-
вение?

Както казах, аз се определям 
като човек на хумора. Това беше 
естествен начин да вентили-
рам кофти емоциите, с които се 
сблъсквам. Всички учители имаме 
много подобни проблеми и реших, 
че ако хуморизирам ситуациите, 
ще ги приемем по-лесно. Идеята 
на страницата и на меметата е 
да покажат учителската профе-
сия от забавната страна. Иска 
ми се да сме малко по-позитивни 
и е много готино, че получавам 
обратна връзка от колеги, които 
споделят, че с нетърпение чакат 
следващото меме да се публикува. 
Занимавам се сам със странич-
ката, като някои от ситуациите 
са споделени от колеги, каквато 
беше и първоначалната идея – да 
използвам примери и от чужди 
класни стаи.

https://www.facebook.com/memeteacherD/
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7. Темата на брой 5 на 
WeMatter е посветена на новото 
начало. По този повод, как си 
представяш новата учебна го-
дина? Какви са очакванията ти?

Очакванията ми са, че ще бъде 
доста предизвикателно, неясно и 
отново всички ще бъдем объркани, 
ще се “леят” заповеди и наредби, 
които имат за цел да “подкрепят” 
учителите. Въпреки това, вече 
сме минали по този път и може 
би ще се справим по-добре и ще 
сме се поучили от грешките си 
досега. Поне така се надявам. Аз 
си представям още много забавни 
моменти в класната стая, а и дис-
танционна да е, мисля, че отново 
ще е весело.  

8. Искрено ти благодаря за 
това интервю. А сега, като за 
финал, можеш да кажеш няколко 
думи като обръщение, както към 
читателите, така и към всички 
ученици.  

Искам само да припомня, че 
силата на личния пример е много 
голяма. Децата виждат и копи-
рат всичко от нас. Лично аз като 
учител се старая да бъда това, 

което искам да видя и от децата. 
Та, обръщението ми е: старайте 
се да бъдете добър образец. Във 
всеки един момент има дете, 
което е готово да вземе пример 
от вас, без значение какъв е той 
- дали води към развитие или обра-
тното. А вярвам, че всеки от нас 
иска най-доброто за нашите уче-
ници. 

...искреност, упоритост, само-
усъвършенстване, доблест – чу-
ваме тези думи всеки ден, но дали 
действително сме способни да ги 
прозрем? – Е, Иван явно не само е 
успял, но ги прилага и в живота. 
Можем единствено да го поздра-
вим и да вземем пример от него.
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“Джонатан Ливингстън 
ЧАЙКАТА” от Ричард Бах
Текст: Ивайла Бързачка

“Единственият истински за-
кон е този, който води към свобо-
дата.”   

Едно пътуване, разкриващо 
триумфа на свободата и полета 
на човешкия дух. Четиво, което 
отнема не повече от ден, но про-
меня завинаги.

Ако се чувствате някак разли-
чен или се стремите към най- ви-
соката степен на себепознание, 
това е вашата книга. На пръв по-
глед прост сюжет, но всяко изре-
чение има скрит смисъл, в който 
читателят да намери себе си в 
образа на една обикновена чайка. 

Джонатан създава свои собст-
вени правила и не се съобразява с 

общоприетите норми на ятото. 
Той се стреми към съвършенство 
и изпитва наслада от добре свър-
шената  работа, дори когато тя 
не е призната от другите. Тази 
чайка, носеща необикновена душа, 
знае че има нещо повече от това, 
което виждат очите. Затова не 
се отказва, бори се до последен 
дъх и именно затова успява. 

За мен това бе книгата, която 
постави начало на страстта ми 
към четенето. Отвори очите ми 
за много “невидими” неща от жи-
вота и ме накара да се замисля за 
изборите, които правя. Ако можех 
да я опиша с три думи, те биха 
били “философията на живота”, 
маскирана през очите на птица.
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Четейки, ставаме свидетели 
на различието на едно същест-
вуване. Всичко започва и свършва 
с полета. Това е главният идеал 
на героя. Свръхценност, която 
го прави единствен по рода си. 
Повежда го през трудния път на 
самотата и скиталчеството. 
Отнема му всичко – съня, хра-
ната, семейството, приятелите, 
но той сам избира участта си и 
тя му се отблагодарява. Извисява 
го и той се преражда пред нас 
като феникс от пепелта. Достига 
съвършенството, но и то не му е 
достатъчно. Той избира да бъде 
по-различен и от различните. 

Ако искате да разберете какво 
означава това, не чакайте нито 
миг повече и се потопете в маги-
ята на това четиво.

За книгата и автора

“Джонатан Ливингстън
Чайката”, написана от Ричард 

Бах, е повест във формата
на басня, в която се разказва 
за силата на духа и специал-
ното в това да си различен. 
Публикувана е през 1970г.,
а само две години по-късно
вече са продадени повече
от милион копия. Книгата 

оглавява класациите
на Ню Йорк Таймс за бестсе-

лъри, където се задържа
38 седмици. През 1973г. е за-

снет и филм със същото загла-
вие. Превод на български език 
излиза през 1996г. Авторът 
е използвал за вдъхновение 

изключителния пилот – 
Джон Ливингстън.

Ричард Бах е американски
писател и пряк потомък

на великия немски компози-
тор Йохан Себастиян Бах.

Служи в авиационните части
и дълги години работи
като пилот-каскадьор

и конструктор. От там
идва и вдъхновението му

за написването на книгата.
- Източник: Gnezdoto

https://www.gnezdoto.net/mydrost/466-knigite-koito-me-promeniha-djonatan-livingstan-chaikata-ot-richard-bah?fbclid=IwAR11JWlPlwi6oNAQbyMq6Gl7QSBQOmfSUGv6QxIDDafM192uCN773CtMCuc


21

Животът и литературата
Интервю от Селин Пандурова

Всеки човек поне веднъж се до-
косва истински до литературата 
– чете и се учи, пише, за да обясни 
наученото, преподава, за да 
могат и други да се докоснат до 
изкуството на думите. Обожавам 
литературата във всичките є 
форми и съвсем естествено беше 
да подготвя интервю с учител-
ката ми по Български език и лите-
ратура – Ваня Драгова (учител в 
СУ ”Христо Ботев”, гр.Никопол). В 
нейните часове винаги има какво 
да се научи и обсъди, мнението на 
всеки ученик е важно, а техноло-
гиите вървят ръка за ръка с твор-
бите на български и чужди автори.

Как решихте да станете 
учител?

Учителската специалност из-
брах още от детството си. В рода 
ми има много учители и още от 
малка знаех, че и аз ще се отдам 
на тази благородна професия. 
Моят чичо беше пример за мен – 
дългогодишен учител и директор 
на училище. Братовчедите ми са 
филолози: английска, руска и бъл-

гарска филология. Съответно 
нямаше колебание за мен как ще 
продължи животът ми в професи-
онален план.

Кои предмети в училище Ви 
бяха любими?

Завършила съм Руска езикова 
гимназия (сега Гимназия с препода-
ване на чужди езици) в гр.Плевен. 
Харесвах географията и биологи-
ята, но тези учебни предмети не 
влязоха в плановете ми за след-
ване във висше учебно заведение. 
Продължих образованието си във 
Великотърновския университет, 
с изучаване на български и руски. 
Налагаше се да се прочетат 
много книги на български, руски и 
западноевропейски автори. Много 
произведения ми станаха любими, 
но едно от тях ме впечатли доста 
и остана в паметта ми – “Всички 
щастливи семейства си прили-
чат, всяко нещастно семейство 
е нещастно посвоему” (“Анна 
Каренина”, Лев Толстой).
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Кой литературен жанр Ви 
е любим? Кой автор за Вас е 
автор с голямо А?

Харесвам прозата и има още 
много други автори, които бих 
препрочела. С удоволствие пре-
подавам произведенията на 
Елин Пелин и Йордан Йовков. 
Възхищавам се на таланта им да 
вникват в душевността на обик-
новения трудолюбив българин и с 
лекота да предават на читателя 
чувствата и преживяванията на 
своите герои. Има, разбира се, и 
много други книги, които всеки 
трябва да прочете. Прекрасна за 
мен е лириката на Дамян Дамянов, 
Христо Фотев, Евтим Евтимов и 
се радвам, че навлиза в новата про-
грама по литература. Учениците 
от горен курс ще я оценят и ще 
им допадне. Спомням си, че на тях-
ната възраст четяхме тези ав-
тори извън часовете, разменяхме 
стихосбирките и преписвахме 
стихотворенията им. Правехме 
си читателски дневници и в тях 
записвахме прочетените книги. 
Нещо позабравено, но полезно и за 
днешното поколение.

Какво имаше в чантата Ви 
за първия учебен ден?

Тръгвайки на 15ти септември 
на училище, в чантата ми (не уче-
ническа, а вече учителска) имаше 
химикалка и тефтер, в който на 
последните страници можеше да 
се видят преписаните стихотво-
рения на Евтимов от книгата 
“Обич за обич”. Различно поколе-
ние е моето, но посланията на ав-
торите си остават същите.

Какво бихте посъветвали 
учениците си относно живота 
и развитието им?

Пожелавам на моите ученици 
да са в крак с времето, да са на 
ниво с новите технологии, за-
щото разбрахме по време на дис-
танционното обучение колко са 
необходими, но да намират време 
за духовно усъвършенстване. 
Четенето на книги да стане необ-
ходимост за тях, за да се научат 
да мислят и разсъждават , да гле-
дат на света от друг аспект, да 
разширяват мирогледа си, за да се 
чувстват свободни.
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Начало

“Мечтите са илюстрации в 
книгата, която твоята душа 
пише за теб.” - Марша Норман

Всяка детска душа е изпълнена 
с мечти и почти всяко дете е без-
крайно щастливо. Когато някой 
отключи въображението си, не-
щата от ежедневието стават 
изключително интересни. Но не 
всеки може да си позволи да меч-
тае, защото го спират границите 
на собственото му съзнание и по-
растването. Мечтите не са само 
за децата!

Силните и искрени желания ни 
развиват. Те ни дават сила да виж-
даме отвъд границите на ежедне-
вието. Всеки човек има различни 
мечти и следва пътя към изпълне-
нието им. Мечтали ли сте някога 
толкова силно за нещо, което 

сякаш осмисля вашето същест-
вуване? Сякаш това е единстве-
ното нещо, което за вас е важно 
да се случи?

Стремежът, който ни дават 
целите, е желанието ни за раз-
витие и надеждата за по-до-
бро. Определено поддържат съз-
нанието ни будно и далеч от 
отчаянието. Някога питали ли 
сте се защо децата са толкова 
щастливи? – Истината е, че те 
са изпълнени с мечти, които под-
държат ентусиазма и енергията 
им толкова жива. Колкото по-
вече вдъхновения имаме, толкова 
по-щастливи сме.  Вярно е, че те 
не са достигнали  онзи момент в 
живота си, когато се налага да 
поемат повече отговорности. Но 
това не пречи да си вземем бе-
лежка от безгрижния им начин 
на живот. Тревогата и безпокой-
ството са просто изгубени нерви, 
ако не правим нещо, с което да 
променим причините, които ги 
създават и въздействието им 
върху нас. 

Защо е важно да дадем 
старт на мечтите си?
Текст: Гергана Вълчева

”Силата на личния пример
е много голяма. 

Децата виждат и копират
всичко от нас.”
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Разбира се, трябва да меч-
таем разумно. Като с всяко нещо, 
не е добре да се прекалява с него. 
Както е казано в поговорката: 
”много хубаво, не е на хубаво” – не 
защото е лошо да ни се случват 
само хубави неща, а защото в при-
родата сякаш има неписан закон 
за баланса между щастието и тъ-
гата в човешкия живот. Тъгата е 
основоположник на много мечти. 
Тя е повратната точка, в която 
човек преосмисля решенията си и 
е готов да приеме други, които да 
направят живота му по-добър. 

Мечтите трябва да ни из-
висяват, но и да ни държат в 
пределите на нашите възмож-
ности. Не можем да бъдем разо-
чаровани, ако бленуваме да летим, 
а не можем да го осъществим. Тук 
настъпва тънката граница между 
реалните и нереалните желания. 
Никой не може да ни спре да меч-
таем да летим. Дори това да е не-
реално в буквален смисъл, все пак 
могат да се намерят реални на-
чини за осъществяването му.

Важно е да дадем старт 
на мечтите си, защото те ни  
извисяват, дават ни надежда  
и стимул за изпълнението им. 
Например, ако силно желая да 

стана златен медалист в някоя 
дисциплина, ще започна да отде-
лям повече време и ще се упраж-
нявам, за да мога да го постигна. 
Мечтите са красивият изказ на 
целите. Двете понятия се при-
покриват, защото ако наистина 
много искаме да постигнем нещо, 
ние ще си го поставим за цел и 
ще го постигнем. Не трябва да се 
гледа на мечтите като на нещо 
недостижимо. Но дори да е така, 
те развиват въображението ни и 
въпреки че някои са толкова нере-
алистични, понякога можем да от-
крием начин да ги осъществим. 

Ако наистина искаме и се 
стремим към нещо, ще го по-
стигнем. Нека не забравяме, че 
иновациите са реализация на про-
ектирани мечти. Не можем да оп-
ределим какви са били мечтите на 
великите откриватели и изследо-
ватели, но можем да кажем, че със 
сигурност са имали такива.

Започнем ли да мечтаем, в 
главата ни започват да се раж-
дат много нови идеи и как да ги 
осъществим. Както всяко нещо, 
което искаме да постигнем, те из-
искват много труд и упоритост. 
Те са важни именно заради това. 
Ако мечтая да вляза във форма, 
няма да седя на дивана с чипс в 
ръка, а ще потърся упражнения и 
режим на хранене, който да пасва 
с това, което искам да постигна. 
Същото е с изкуството и спорта. 
Ако наистина много искаме да 
правим нещо, трябва да се поста-
раем, да отделим време и да не се 
отказваме. Достатъчно е да поис-
каме нещата да се случат, за да 
сме наполовина готови с постига-
нето им.

 Мечтите ни дават сила да се 
борим за това, което искаме. 

“Мисли. Вярвай. Мечтай. Рискувай.”
Уолт Дисни 
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За живота и музиката 
с Тино от предаването 
“Гласът на България”
Интервю: Ася Стефанова
Снимки: Ния Щетинска

Кирил Хаджиев – Тино е по-
знат на аудиторията като фи-
налист в предаването “Гласът 
на България”. Той е един душевен 
музикант, който обогатява бъл-
гарската ни музика с различния 
си глас, чрез който непременно 
успява да завладее всеки, обичащ 
музиката човек. За мен беше въл-
нуващо преживяване чрез това 
интервю да се докосна до искре-
ната му личност, която би могла 
да служи за вдъхновение не само 
на младите музиканти, но и на 
всеки един човек. 

А: Опиши себе си така, както 
ти се виждаш. 

Т: Обичам на първо място да се 
описвам с думата – “човек”. Една 
от любимите ми мисли, която чух 
от едно 3-годишно момченце, е: 
“За да станеш човек, трябва сам 
да се родиш”. Затова мисля, че да 
си човек е въпрос на избор и уси-
лие. “Музикант” е втората дума, с 
която бих се описал. 

А: Какъв искаше да станеш, 
когато беше малък?

Т: Когато бях малък, първо 
ме увлече писането. След време 
обаче, когато започнах съзна-
телно да слушам музика, си се 
представях как я изпълнявам и за 
мен това изглеждаше като супер 
сила. 

”Научих, че трябва да дадеш
повече от това просто

да пееш или свириш добре,
за да успееш

да грабнеш публиката.”

Снимка: Камен Минков
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А: Как изглежда животът и 
светът през очите на един раз-
личен изпълнител като теб?

Т: Вярвам, че през очите на 
всеки човек, независимо какъв е 
той, светът изглежда по по-раз-
личен начин от на всички оста-
нали. Въпреки това, проблемати-
ката на живота ни остава една 
и съща, тъй като например няма 
как да се сблъскам с проблем, през 
който някой да не е минал преди 
това в миналото.

Смятам, че трябва да пазим 
самия живот и оттам нататък да 
го живеем по възможно най-добрия 
начин, без да пречим на никого. 
По тази тема любимата ми фило-
софска мисъл е на Имануел Кант: 
“Правото на моя юмрук стига до 
правото на твоя нос”. 

А: Какво те научиха труд-
ностите, през които си минал в 
живота до сега?

Т: Трудностите са това, благо-
дарение на което според мен ние 
се изграждаме. Заради тях имам 
гледни точки, опит, мнение и мъд-
рост. Благодарен съм, че труд-
ностите са ми повлияли в положи-
телна посока, защото наблюдавам 
как в някои случаи въпросът е дали 
ще се възприемеш като жертва 
(съответно целият свят ще ти е 
виновен) или ще потърсиш греш-
ката и в себе си.  

А: Какво би променил от ми-
налото си?

Т: Моята философия се гради 
точно на това, че всяко едно 
нещо от миналото ни оформя към 
личността, която сме сега. Със 
сигурност има неща, които съм 
извършил или случки, в които съм 
бил, които бих избрал да не са се 
случили, но като цяло не съжаля-
вам за нищо от миналото си. 

А: Как намираш смелост да 
покажеш себе си на сцената?

Т: Излизането на сцена се 
сработва с времето. Минах през 
много живи изпълнения. Първо, 
престрашаването ми да свиря 
на улица – начинание, от което 
изпитвах неудобство, защото 
на улицата трябва да направиш 
нещо толкова интересно, че да 
накараш човек да остави за мо-
мент всичките си задължения, за 
да спре и да те послуша. Оттам 
нататък се насилих да излизам по-
вече на клубни сцени. После учас-
тията ми започнаха да растат. В 
началото не бях толкова спокоен, 
но с времето човек се научава да 
се отпусне. 
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А: Как реши да се включиш в 
“Гласът на България”?

Т: Никога не съм искал да се 
включвам в реалити формати, за-
щото гледах на тях като на лесен 
път, който ще ме покаже бързо на 
публиката, а от друга страна ще 
ми създаде имидж, който не искам. 
Чрез “Гласът на България” обаче ос-
ъзнах, че ти си този, който опре-
деля сцената и я превръща в нещо 
конкретно. Научих, че трябва да 
дадеш повече от това просто да 
пееш или свириш добре, за да ус-
пееш да грабнеш публиката. 

А: Какъв съвет би дал на 
всеки, който иска да се запише?

Т: Да е готов за всеки един ас-
пект. Не просто да пее добре, а да 
е интересен, да изглежда добре, 
да прецени как иска да се държи 
и какъв имидж иска да си създаде, 
кои песни иска да пее. 

А: Какво би променил в музи-
калния бизнес?

Т: Преди никога не обвинявах 
ситуацията, а гледах на нея като 
на следствие. Сега, слушайки 
други хора, които са част от биз-
неса много по-дълго време от мен, 
разбирам, че има неща, които биха 
могли да се променят. Определено 
би трябвало да има повече под-
крепа на българската музика от 
държавна гледна точка, както на-
пример в момента музикантите 
се борят да има повече нова бъл-
гарска музика в ефир.  

”Съвет за всеки,
който се притеснява

да покаже себе си на сцената:
Който иска да се занимава

с музика, нека да излиза
на сцена, колкото се може 

повече. С времето
ще се изгладят

всякакви притеснения.
Ако иска, нека не показва
това, което е. Ако иска,
да излезе и да си създаде
съвсем различен образ,
стига да създаде нещо,
чрез което да разкаже

история и да е интересен.”
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А: Как протича работата по 
създаването на песен?

Т: При мен се получава по този 
начин: първо свиря и създавам 
мелодия, а по нея търся думите, 
които излизат естествено от 
мен. Върху тези, които ми звучат 
подходящи, започвам да градя сми-
съл, история и образ. 

На мнение съм, че това, което 
искаме да кажем, е в нас, но просто 
ни трябва една първоначална ду-
мичка или нота, за да започне 
творчеството да тече в опреде-
лена посока.  

А: Какво е посланието на пе-
сента ти “Мисъл”?

Т: В тази песен влагам науче-
ното до сега от живота и опита 
си и се обръщам към всеки един 
човек, защото мисля че тя се 
отнася за проблеми, през които 
всички минаваме. 

А: Какво ново начало искаш 
да сложиш за себе си сега?

Т: Новото начало е сложено и 
аз вървя по пътя си. Това, което 
искам да подобря, е да съм по-дис-
циплиниран. Бих се нарекъл щаст-
лив с живота си, но този факт 
понякога ме унася и мога да си поз-
воля да се застоя, а това време 
бих могъл да го използвам за ра-
бота.  

Относно мечтите ми, всички 
по един или друг начин са свързани 
с музиката. Искам да вървя напред 
с нея, да се качвам на големи сцени 
и да създавам песни, които да до-
коснат възможно най-много хора. 

”На мнение съм, че това,
което искаме да кажем,

е в нас, но просто ни трябваю
една първоначална
думичка или нота,

за да започне творчеството 
да тече в определена посока.”
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Защо е важно
да стартираме нови хобита?
Текст: Гергана Димитрова

Всеки от нас има различни ин-
тереси, предпочитания и начини 
да прекарва свободното си време.
Те се формират вследствие на 
средата, в която сме отгледани, 
под влияние на близките ни, без 
значение дали са приятели, семей-
ство, или учители. 

Понякога другите хора се  
опитват да ни натрапят техните 
интереси, може би с най-безо-
бидни намерения, просто колкото 
да имат обща тема за разговор с 
нас, или защото мислят, че това е 
най-доброто за нашето бъдеще и 
развитие. Възможно е обаче тези 
занимания да не ни допаднат, а 
да са точно противоположното 
на това, което искаме да правим. 
Много често се отказваме, за-
щото не искаме да се занимаваме 
с нищо от това, което другите 
мислят за правилно. Пример за 
това е родителите ни да ни запи-
шат на курс по математика, а ние 
да искаме да пеем в рок група. 

Понякога пък знаем какво ис-
каме да правим още от малки. 
Някой може да обича да чете, друг 
да спортува, трети – да пее, да 
танцува или да свири на някакъв 
инструмент, или пък  да учи нови 
езици. Някои хора успяват да съ-
четаят всичко едновременно. 
Някои, например, рисуват на фона 
на музика или спортуват, докато 
слушат аудио книги. 

Когато нещо привлече вни-
манието ни и ни се стори инте-
ресно, започваме да се интере-
суваме повече от него. Заемаме 
се да търсим информация нався-
къде, разпитваме семейството 
и приятелите си за даденото за-
нимание. Ако е нещо, свързано с 
творчество, започваме да изпроб-
ваме различни техники, начини и 
всичко, за което се сетим, за да 
подобрим уменията си. Например, 
можем да се запишем в клуб, в 
който се практикува хобито ни, 
за да усъвършенстваме знанията 
си и да сформираме нови приятел-
ства, които да останат завинаги. 
Там ще открием хора, с които да 
обсъждаме какво ни влече, няма да 
се чувстваме сами и ще има с кого 
да обменяме идеи и опит, да си да-
ваме съвети и да си помагаме. 
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Когато стартираме нови 
хобита, ние не само намираме 
нови приятели, но и се само-
усъвършенстваме. С времето 
ставаме все по-добри и започваме 
да се ориентираме към това, с 
което искаме да се занимаваме в 
бъдеще. След като изпробваме 
неща от различни сфери, разби-
раме какво наистина ни допада. 
Също така и научаваме много 
нови неща, които някой ден може 
да ни влязат в употреба. 

Най-важното, което трябва 
да вземем предвид, докато се за-
нимаваме с хобитата си, е да се 
забавляваме. Независимо дали сме 
несигурни, че това е правилното 
нещо за нас, трябва да намираме 
удоволствието в това, което 
създаваме. Първоначално може 
да ни се вижда като нещо незна-
чително, но после да се окаже, че 
сме сътворили шедьовър, докато 
се забавляваме. Не е важно какво, 
а с каква нагласа го правим: ако 
е насила, то никога няма да ни се 
струва напълно завършено и ни-
кога няма да ни харесва, но ако 

всичко е направено с усмивка 
и настроение и творим това, 
което искаме, отдава ни се и ни 
е приятно, крайният резултат 
винаги ще е удовлетворяващ. 

Стартирането на нови хобита 
може би не винаги е лесно и изис-
ква много време, отдаденост и 
внимание, но то се отплаща с нови 
умения, запознанства и позитивни 
емоции. Намирайки подходящото 
за нас самите занимание, в точ-
ния момент, можем да създадем 
неща, които дори не сме предпола-
гали, че са по възможностите ни. 
От нас се изискват само посто-
янство, търпение и воля и след 
време ще разберем, че всичките 
тези усилия не са били напразно.
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Как да поставим началото 
на един по-добър живот? 
Текст: Мария Стаматова

“Началото” на нещо ново би 
трябвало да е свързано с хъс и 
мотивация за успех. Точно с това 
свързваме и хората, с които 
имам възможност да ви запозная 
днес. Георги Димитров и Васил 
Ралчев (създателите на “Не Бъди 
Посредствен”). Те са мотивирани, 
млади и изключително креативни 
предприемачи, които започват 
да работят заедно, благодарение 
на общата си мисия, която те 
самите дефинират по следния 
начин: “Да мотивираме младите 
хора да търсят и желаят повече, 
да грабят всички възможности 
около себе си, да преследват 
своите цели и да открият маги-

ята на предприемачеството.” 
Като човек препрочел няколко 
пъти книгата им мога да ви кажа, 
че са се справили страхотно с по-
ставената си цел и още по-неве-
роятното е, че продължават да 
я развиват. Жоро и Васко рабо-
тят като добре смазана машина 
и това се вижда и в отговорите 
им, които те дават заедно така, 
както са постигнали и най-голе-
мите си успехи. Продължавайте 
да четете и ще се уверите сами 
за какво говоря. 

Работили сте заедно дълго 
време. Кои са предизвикател-
ствата, с които вие се сре-
щате, когато си партнирате в 
работата?

Най-голямото предизвикател-
ство е да се разберете за посо-
ката на проектите. Какво следва? 
Как да стане? Кой за какво отго-
варя? Всичко това е предизви-
кателство. Много често идват 
моменти, в които единият се 
чувства сякаш работи повече от 
другия, другият смята, че има по-
вече добавена стойност и прочие. 
За щастие, при нас това липсва, 
тъй като сме много различни и 
единият покрива слабите страни 
на другия и обратното, което ни 
помага.

 Факт е, че в професионален 
аспект сме имали работа с мно-
жество други партньори, прия-
тели и т.н. Постоянно откриваме 
качества и проблеми, за които до 
тогава не сме се и сещали – дреб-
навост, прикритост, опит за пре-
възходство и т.н. Всеки път, в 
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който забележим подобен проблем 
в другите ни партньорства, се 
случва да се обадим един на друг 
(Васко и Жоро) и да си благодарим 
за липсата на тези проблеми в на-
шите бизнес и приятелски взаимо-
отношения. 

“Всъщност, момчетата се съ-
бират заедно съвсем случайно 
– Жоро вижда първото публику-
вано видео на Васко в YouTube и 
разбира, че това е човекът, с ко-
гото трябва да работи занапред. 
Така се ражда и проектът “Не бъди 
посредствен”, а след известно 
време пространството онлайн за 
младите предприемачи става все 
по-малко и това ги отвежда към 
написването на тяхната книга 
“5 стъпки към по-добър живот”, 
която лично според мен може да 
се нарече бестселър. ”

С каква цел започнахте да 
пишете книгата си? Какво иска-
хте да постигнете с нея? 

Разделяме причините на две – 
открита (хуманитарно насочена) 
и “прикрита” (егоистична):

Определено знаехме, че имаме 
много да кажем и с какво да допри-
несем към развитието на тийней-
джърите в страната ни. Знаехме 
обаче, че само чрез постове и 
видеа това наше въздействие 
няма да е пълно. Затова в нача-
лото на 2017г. се заформи идеята 
ни за книга и запретнахме ръкави. 
Главната ни цел бе да успеем да до-
коснем поне няколко млади и будни 
човека, които да успеят да извле-
кат максимума от това, за което 
сме писали и цитирали в книгата 
си!

Това бе откритата ни (хумани-
тарно насочена) цел.

Що се отнася до “прикритата” 

(егоистичната) – всички сме на-
ясно, че винаги има и скрити при-
чини (подбуди) за действията ни 
като човешки същества. На първо 
място, искахме да достигнем до 
повече хора. Освен това искахме 
да докажем на себе си, че можем 
да направим нещо голямо на 20 - 
21 години. Именно този проект ни 
даде тласък и днес оперираме биз-
нес в повече от 10 страни и имаме 
над 15 служители – не защото 
бяхме сигурни в това как прави-
хме нещата, а защото знаехме, 
че когато ги правим ЩЕ НАУЧИМ 
МНОГО и по този начин ще използ-
ваме наученото, за да постигнем 
големите си цели! Все още вървим 
по този път към тях и се надяваме 
да не спираме – не спирайте и вие!

В книгата си говорите за на-
виците. Кои са навиците, които 
на вас ви бяха най-трудни за из-
граждане? 

Васко: Да замениш излизането 
с работа и тя да стане основен 
източник на забавление и щастие. 

Да вършиш всички основни за-
дачи навреме.

Жоро: Да се научиш на БАЛАНС 
(ключова дума) между социален 
живот, забавление и приятели от 
една страна и учене, работа и се-
риозност от друга.

”Започни да търсиш -
това е твоето важно начало!”
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Тъй като темата на списа-
нието този месец е “Начало” 
исках да ви попитам какъв спо-
ред вас е най-добрият начин да 
подобрим живота си?

Да заменим един лош навик с 
един добър. Може да не е най-до-
брият, но е най-работещият 
съвет. Да спреш вредни храни и 
напитки за 3 месеца и да добавиш 
една 15-минутна тренировка на 
ден, може да промени живота на 
човек. Да замениш ходенето на 
кафе всеки ден с час четене на 
книга или дори четене на статии и 
гледане на видеа в сферата ти на 
развитие... Най-малките промени 
се натрупват и точно по този 
начин стават големите неща.

Да започнеш да търсиш, ако до 
сега не си! Да! Да търсиш. Това оз-
начава да откриеш какво разпалва 
интересите ти – тема, игра, дей-
ност, сфера... и да започнеш да 
мислиш, четеш и действаш в нея. 
Има огромен брой възможности 
около нас, които никога няма да 
открием, ако не търсим. А какво 
ще се случи, ако разбереш за някои 
възможности твърде късно и те 
вече не съществуват? Не ти ли 
се е случвало? Отново ли искаш да 
си мазохист и да те боли? 

На какво поставихте нача-
лото през тази година? 

Едно от най-важните начала 
бе да разраснем бизнеса си за ор-
ганична козметика в цяла Европа. 
Започнахме с Германия, а днес сме 
в повече от 10 европейски страни. 
Също така започнахме превода на 
книгата си “Пет стъпки към по-до-
бър живот” на румънски и от края 
на юни месец тя вече се разпрос-
транява и в Румъния. Очакваме 
към средата на септември тя да 
е влязла и в над 1000 румънски до-
мове.

Жоро и Васко са изключително 
зареждащи хора и именно затова 
реших да им задам няколко малко 
по различни въпроса, които може 
би ще ви послужат, както като 
източник на нови идеи, така и 
като мотивация за НОВОТО ВИ 
НАЧАЛО. 

Ако изгубите всичко, за 
което сте се трудили досега, 
какво бихте направили – ще се 
опитате да възстановите ста-
рите идеи или ще започнете да 
градите нови?

Прекрасен въпрос!
Ако днес изтрият онлайн ма-

газините ни - inaessentials.com и 
nebudiposredstven.com и фейсбук 
страниците ни, ще направим нови 
и смятаме, че ще работим с ог-
ромен хъс да ги възстановим. Ако 
ни изтрият страниците и сайто-
вете и изпразнят банковите ни 
сметки, смятаме, че ще правим 
всичко с много повече мисъл и вни-
мание в началото, защото наличи-
ето на капитал подтиква хората 
да се отпуснат.

Отново ще преследваме глав-
ната си мисия и тя е ДА РЕШАВАМЕ 
ПРОБЛЕМИ! Ако не в сегашните 
ни сфери то ще насочим усилията 
си в нови, за да допринесем към об-
ществото – една от тайните на 
“успехите” ни.
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Има ли нещо в живота ви, 
което бихте направили по раз-
личен начин, ако имахте въз-
можност?

Разбира се, всеки човек би се 
сетил за множество неща, които 
би искал да промени. Това действие 
обаче би довело до “ефекта на пе-
перудата”. Затова ще сме сдър-
жани в изказванията си и с щипка 
шега и супена лъжица честност, 
бихме казали – щяхме да въведем 
имейл маркетинг по-рано в биз-
неса си. 

Кое е нещото, което винаги 
ви мотивира?

Да работим заедно и посто-
янно да прилагаме нови идеи. Да 
тестваме и виждаме ефекти от 
своите усилия. Да работим сред 
млад и мотивиран екип.

Какво послание бихте изпра-
тили на младите ни читатели?

Ако до този момент от текста 
не сте успели да усетите призива 
ни от днес, то той е – ТЪРСЕТЕ И 
ГРАБЕТЕ! Попитайте учителите 
си, родителите си, приятелите си 
за всички интересни възможности 
за вас. Намерете други млади и 
мотивирани хора, с които да пре-
следвате целите си. Развивайте 
се в една определена сфера – 
сфера, която ви кара да се чувст-
вате живи, когато говорите за 
нея! Просто и ясно – ТЪРСЕТЕ И 
ГРАБЕТЕ!

А ако някога бихме могли да 
ви помогнем с разговор или идея – 
не се колебайте да ни пишете на 
nebudiposredstven@gmail.com

“Жоро и Васко са хора, които 
могат само с едно изречение да те 
накарат да промениш нещо, което 
не харесваш в себе си. Книгата им 
е четиво, което ви препоръчвам 
с две ръце и ви казвам, че със си-
гурност има какво да научите от 
нея. Ако все още не съм успяла да 
ви убедя колко невероятни хора 
са тези млади момчета, мисля че 
удивителните им отговори го на-
правиха по-добре от мен. Ако има 
нещо, което бих ви препоръчала 
да запазите за себе си от интер-
вюто и да си го напомняте всеки 
път, когато се чувствате зле и 
мислите, че няма как да продъл-
жите, то е следното: “ТЪРСЕТЕ И 
ГРАБЕТЕ!” Бъдете живи отвътре 
и се отдайте на своето НОВО 
НАЧАЛО!”
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I moved to a new place. 
What to do now?
Text: Desislava Petrova

Moving to a new place can be excit-
ing, scary, challenging, and very emo-
tional. I know it because I have expe-
rienced it myself. A year ago I got an 
opportunity to move to Germany and 
I took it. After a year spent here, I still 
cannot fully answer the question of 
what to do when you move to a new 
place. However, I gained a lot of ex-
perience even though I made a lot of 
mistakes as well. And I want to share 
everything I’ve learned in order to sim-
plify someone else’s relocation. So 
here is my most important advice:

• Get lost in the city. When I came 
here the first thing I did was to explore 
the city without any navigation. It's a 
great way to get to know your new 
home better, to find interesting places, 
and to meet new people. After your 
arriving, take a day off for roaming 
around. You won't regret it.

• Practice your hobbies and do the 
things you love. Doing what you're 
passionate about is an amazing op-
portunity to meet new people and 
make friends. It took me a long time 
to start doing it because I thought that 
I couldn’t practice my hobbies until I 
start speaking German fluently. But 
I changed my mindset and realized 
that it is actually a great way to prac-
tice my language and make friends at 
the same time. In case you don’t have 
many hobbies or want to start some-
thing new, I made a shortlist of the 
things you can consider:

✓ Join an amateur sports team

✓ Join a gym and try an exercise class

✓ Join a dance class

✓ Visit a museum, a zoo, an aquarium 
or a national park

✓ Go to a local music, food or art fes-
tival

• My third piece of advice is especially 
for people who’ve moved to a country 
in which they don't speak the language 
fluently. Understand that it is normal to 
not being able to express yourself as 
well as you do in your native language. 
It's totally fine, you are still learning. 
Doing mistakes is a part of the process 
and you shouldn't be afraid of that. So 
my advice is instead of blaming 
yourself because you're not on the 
level, you want to be (like I did), be 
proud of the little achievements and 
improvements that lead towards 
your goal. 
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I personally struggle with foreign lan-
guage anxiety which means that I 
have a fear of being judged by others 
and a feeling that I cannot express my 
thoughts and ideas adequately in my 
non-native language. Actually, one-
third of all foreign-language learners 
experience this type of anxiety at some 
point. So if you have the same prob-
lem as me you can learn more about 
it and how to overcome it here: http://
blog.chatterbug.com/en/how-to-over-
come-your-foreign-language-anxiety/

• And my last advice, and maybe the 
most important one is to not give 
up. I know, there will be days when 
everything will be so hard and over-
whelming. Nostalgia will hit you, and 
all you'll want to do is pack your stuff, 
go home, and never come back. There 
will be nights when you'll cry alone 
in your room and will have the feel-
ing that it will never get easier. You'll 
question yourself and your abilities. In 
those situations, remember that ‘’you 
are braver than you believe, stronger 
than you seem, smarter than you think 

and more loved than you know’’ (from 
Winnie the Pooh).

Every beginning is hard. But as time 
goes by, it gets easier and you're get-
ting stronger. When you're about to 
give up remember why you're here 
and that your future self will thank you. 
One of the best pieces of advice I've 
ever received is to write down why I 
came here and everything that I want 
to achieve. That way when I feel weak 
and alone, and I am ready to buy a 
one-way ticket to Bulgaria and never 
come back, I can look at my list and 
remember why I started and find a 
motivation to continue working on my 
goals. If you need to, make a similar 
list and remember that you are not 
alone in this and you can do it.

"You are braver than you belive,
stronger than you seem,
smarter than you think

and more loved than you know."
- A. A. Milne (from Winnie the Pooh)

http://blog.chatterbug.com/en/how-to-overcome-your-foreign-language-anxiety/ 
http://blog.chatterbug.com/en/how-to-overcome-your-foreign-language-anxiety/ 
http://blog.chatterbug.com/en/how-to-overcome-your-foreign-language-anxiety/ 
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Да бъдеш родител: 
Едно ново начало
Текст: Никол Трайчева

Наталия Такова е бранд ме-
ниджър, журналист, влогър и 
майка на две прекрасни момчета. 
Вече повече от 12 години, тя ра-
боти в медийното пространство. 
Лично за мен, Наталия е един от 
най-вдъхновяващите и позитивни 
хора. Старае се да превърне 
всяко нещо, с което се захване, 
в късче щастие и є се получава. 
Определено има много неща, за 
които да я питаме, но днес с нея 
ще си говорим главно за новото 
начало – да бъдеш родител. 

Как прие новото начало – да 
бъдеш майка?

Наистина да бъдеш майка е 
ново начало, но и сякаш естест-
вено продължение в моя случай. 
Срещнах любовта и какво по-ху-
баво от това с половинката ми да 
искаме да създадем живот? Аз бях 
готова да бъда майка още преди да 
забременея с Боян. Никога не съм 
говорила за това, но Боян е едно 
много дълго чакано дете. После 
имах тревоги по време на бремен-
ността. Някога тогава станах 
майка - не в мига, в който родих, 
ами когато се помолих силно за 
него.

Какво е чувството да чакаш 
бебе и да родиш по време на пан-
демия?

Светльо е плод на вълшебство. 
И втората бременност при мен не 
бе лека, както и първата. Той е на-
шата светлинка, а пандемията е 
една условност, на която тряб-
ваше и трябва да устоим. Много 
жени минаха и преминават през 
това изпитание. И са истински 
герои за смелостта! 

Кое е най-предизвикател-
ното нещо на това да бъдеш ро-
дител?

О, дълго мога да говоря за 
това. Голям купон е да си родител. 
Дните понякога започват в 5 и не 
приключват никога – само се сли-
ват. Но далеч от битовизмите, с 
които всеки родител се сблъсква, 
най-голямото предизвикателство 
е да възпитаваш у децата си лю-
бопитство и любов към света. 

”Най-голямото предизвика-
телство е да възпитаваш
у децата си любопитство

и любов към света.”
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 Има ли нещо което ти се 
иска да беше знаела, преди да 
станеш майка?

Наистина вече съм забравила. 
Толкова ми е естествено да съм 
в тази роля вече. Може би това, 
което бих казала на всяка бъдеща 
майка, е, че човек никога не е под-
готвен. Няма как да знаеш всичко, 
а децата те учат ежедневно на 
нещо ново и просто трябва да си 
супер гъвкав.

Липсва ли ти нещо от жи-
вота преди децата?

 Преди ми липсваше съня. Сега 
нищо не ми липсва – живея макси-
мално! За мен децата не са пречка, 
а причина да случвам нещата. Най-
голямата ми мотивация са именно 
те. Сега живея много по-пълно-
ценно и смислено и със сигурност 
мога да заявя, че животът ми е 
по-хубав от всякога. 

Как се роди идеята за Natali's 
beauty?

Този проект бе естествено 
продължение на триковете за кра-
сота, които разказвах първо на 
приятелки, а после и пред камера. 
Той приключи, но е много важна 
част от живота ми и благодаря на 
всички, с които го случвахме и пре-
връщахме в качествения продукт, 
който всички виждаха и проследя-
ваха. Сега обаче си давам сметка, 
че при мен нещата са много по-
вече Наталия Такова, отколкото 
само Natali’s beauty. Постоянно ме 
питат дали няма да стартирам 
нов канал и вече сериозно се за-
мислям. Ти какво ще кажеш? :)

Бих казала, че това е повече от 
прекрасна идея! Определено ти се 
отдава да говориш пред камера, 
а също така имаш много какво да 
кажеш. Ти си един супер вдъхновя-
ващ човек. Имаш и опита, и умени-
ята, нищо не те спира да създадеш 
нов канал. А сега с двете деца би 
било още едно забавно ново начало.

Как реши да се занимаваш с 
журналистика?

Още когато бях ученичка меч-
таех за това. Когато кандидат-
ствах за висше образование, към 
онзи момент дори нямах второ, 
трето и т.н. желание. Тази про-
фесия е много отговорна и преоб-
ръща живота ти.

Какви предизвикателства 
откриваш в това, да си журна-
лист в днешно време?

Най-голямото предизвикател-
ство завинаги ще си остане да 
казваш истината.

Как се промени начинът ти 
на живот покрай пандемията?

Както на всички, които реши-
хме да бъдем отговорни не само 
към себе си, но и към най-непозна-
тите. Аз не вярвам, че тази панде-
мия преобърна личности. Добрите 
станаха малко по-добри, лошите 
станаха много по-лоши. Човек не 
се променя в такива условия, само 
си проличава повече какъв е – на-
дявам се, аз да съм станала още 
по-отговорна и дисциплинирана. 
Но не станах по-смирена. Никога 
не съм била. Не искам и да бъда. 
Аз съм непримирима, но не и бун-
тарка, която иска да се опълчи 
на системата просто ей така. 
Затова ще си следвам правилото 
за трите Д-та (дисциплина, дис-
танция, дезинфекция), но не мога 
да кажа, че ми е приятно. Надявам 
се скоро този ужас да премине.

Какъв съвет би дала на мла-
дите журналисти?

Да си дадат сметка колко 
важна роля в обществото изпъл-
няват те. Да бъдат готови и да 
са нащрек. Да не се доверяват, да 
проверяват. И да се наслаждават.
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Начало на промяната: 
”Дела трябват, а не думи”
Текст: Християна Петрова

Всички чуваме разни истории 
по новините и в повечето случаи 
дори не се замисляме за тях, преди 
да изключим телевизора и да про-
дължим деня си без последици. 

Расизъм и Black Lives Matter
Един пример за това наше не-

вежество е глобалният расизъм и 
правата на полицията. Този про-
блем съществува от самото ни 
начало, но едва след като за по-
реден път един човешки живот 
бе отнет, този проблем стигна 
до телевизията. И не беше пред-
ставен по най-правилния начин - 
вместо “Нещо трагично се случи”, 
репортажите повече наподо-
бяваха “Ще говорим за Джордж 
Флойд, сега доволни ли сте?”. Само 
дето никога няма да сме доволни, 
не и когато случката се повтаря 
отново и отново, и отново.

Тези, които редовно следят 
новините и сутрешните бло-
кове, вероятно са забелязали, 

че всеки път, когато се обсъжда 
случаят, се гледа от политиче-
ска гледна точка и напълно се иг-
норира насилието от страна на 
полицията. Протестиращите 
биват представени като груби, 
нападателни и опасни, като меж-
дувременно мъжете в сини уни-
форми ползват сълзотворен газ 
и военни оръжия като т.н. LRAD 
(Long Range Acoustic Device или 
Далекодействащо Акустично 
Устройство в превод) срещу ци-
вилни по време на протестите. 
Прикриват тези устройства като 
“начин на комуникация”, когато съ-
щинската им полза е да плашат 
хората със страшни звуци и да 
злоупотребяват с опасни нива на 
инфра/ултразвук (честоти, не-
достъпни за човешкото ухо). 

Според Уикипедия, използва-
нето на такива оръжия причинява 
аудиторни промени, промяна във 
виброактивната чувствител-
ност, мускулни контракции, ув-
реждания на вътрешните органи 
и тъкани, сърдечносъдови пораже-
ния, както и предизвиква страх, 
безпокойство и депресия.

Един човек веднъж ми каза, че 
“и черните убиват”, което BLM 
не отрича – убиецът си е убиец, 
както и да го гледаш. Въпросът е, 
че едното е убийство на цивилен, 
извършено от цивилен, другото 
е от човек, издигнат по-високо в 
йерархията. Но дори да говорим за 
първия вариант, не всички черно-
кожи са копия на Хенри Луи Уолъс 
(сериен убиец). Ако погледнем ста-
тистиките, по-голямата част от 
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документираните серийни убийци 
в САЩ са бели мъже.  

All Lives Matter и Blue Lives Matter
На пръв поглед тези две твър-

дения не изглеждат толкова 
зле, даже напротив. Начинът, по 
който биват използвани, е про-
блемът. Не можете да кажете, че 
всеки живот е от значение и съще-
временно да игнорирате какво се 
случва по света. Убийци, изнасил-
вачи, педофили и всички престъп-
ници, получили смъртна присъда, 
влизат в това “всички”. Добре де, 
като изключим тях, всички заслу-
жават да живеят. Нали? 

Представете си, че в квартала 
ви гори една къща. Пожарната 
пристига и тръгва да гаси огъня. 
Да не би другите къщи да не се 
нуждаят от помощ? Не? Значи 
разбирате колко безсмислено е 
ALM всъщност. Същото е и с B(lue)
LM – ACAB (All Cops Are Bastards) 
не индикира, че полицаите са лоши 
хора, а че работят за корумпирана 
(развалена) система. Освен това, 
човек сам избира професията си, а 
цвета на кожата – не.

Расизъм в България
Макар до този момент да пред-

ставях информация само от САЩ, 
расизмът е огромен проблем на-
всякъде. Според преброяването 
на населението през 2011 г., 76,9 
% се определят като етнически 
българи, 8,0 % – като етниче-
ски турци, 4,4 % – като етниче-
ски роми, а останалите 10,6 % са 
от други етноси и неопределени 
(в тях влизат руснаци, арменци, 
власи, македонци, гърци, украинци, 
евреи, румънци и др.), повечето 
от които са жертви на расизма. 
От проведеното през 2008г. про-
учване на Алексей Пампоров от 
Институт “Отворено общество” 
става ясно, че българите масово 
не биха приели роми, чернокожи 
и китайци за равноправни начал-
ници или колеги, а още по-невъз-

можно да сключат брак с такива.
“Расизмът е само тренд”
Най-любими са ми твърдения 

от сорта на “Расизмът не съ-
ществува”. Интерпретираните 
от Реджина Л. Нуцо данни на ФБР 
показват друго: “Ако сте бял 
човек през 2013 г., шансовете да 
бъдете убит от някого са прибли-
зително 13 на милион; ако сте чер-
нокож през 2013 г., шансовете ви 
да бъдете убит от някого са 62 на 
милион, което е почти пет пъти 
повече от коефициентите за бял 
човек” (повече можете да откри-
ете тук: https://www.reuters.com/
article/uk-fact-check-bar-graph-black-
white-homi-idUSKBN23M2SX).

Black Lives Matter не е просто 
“тренд”. Да качиш черно ква-
дратче в Инстаграм или да си про-
мениш профилната снимка за сед-
мица няма да разреши проблема. 
Протестите и петициите, обаче, 
биха могли. Не бива да спираме 
да говорим и да се борим за това, 
защото вчера беше непознат на 
другия край на света, утре може 
да е ваш близък. 

Повечето от нас са извадили 
късмет – родили сме се в бели се-
мейства и с бял цвят на кожата. 
Крайно време е да се възползваме 
от този факт. 

https://www.reuters.com/article/uk-fact-check-bar-graph-black-white-homi-idUSKBN23M2SX
https://www.reuters.com/article/uk-fact-check-bar-graph-black-white-homi-idUSKBN23M2SX
https://www.reuters.com/article/uk-fact-check-bar-graph-black-white-homi-idUSKBN23M2SX
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Как да започнем от-
начало след провал?
Текст: Мари Стефанова

Провалите са изключително 
неприятни, но и неизбежни. В раз-
лични ситуации могат дори да ни 
бъдат от полза. Неуспехът може 
да ни помогне да развием себе си 
като личности. Той може да задей-
ства прехода от търсене на крат-
косрочно щастие към това да сме 
щастливи в дългосрочен план. 

Един плюс е, че имаме възмож-
ност да се проваляме и след това 
да станем, да се поизтупаме и да 
започнем отначало. Ако има нещо, 
което бих ви препоръчала да на-
правите, е да промените начина 
си на мислене и отношението 
си към неуспеха, защото той е 
жизненоважна стъпка по пътя 
към успеха. Имаме нужда от ново 
разбиране върху истинския смисъл 
и значение на провала – да осъз-
наем, че това не означава “Край 
на играта!”, а “Опитай отново!”.

Например, много успешни хора 
споделят мнението, че в осно-
вата на всяко постижение могат 
да бъдат открити следи от пре-

дходен провал, че всяка несполука 
носи със себе си важни уроци, 
които ако бъдат научени, могат 
да ни поведат по пътя към нашето 
по-добро “аз”.

Ето няколко стратегии, които 
според мен ще ни помогнат да про-
дължим живота си след всеки не-
успех или провал:

Провалът е естествена част 
от прогреса.

Британският бизнесмен и фи-
лантроп, Ричард Брансън, казва: 
“Предприемачите трябва да се 
научат да приемат провала с от-
ворени ръце и да преодоляват пре-
пятствията, като ги разбиват на 
по-малки части, опитвайки да на-
мерят нещо позитивно във всяка 
една от тях.” (цитат от “Как да 
продължим напред след тежък про-
вал?”)

За съжаление, никой не ни пита 
дали искаме, или не искаме да се 
сблъскаме с множество труд-
ности и предизвикателства. Но 
преодоляването и справянето с 
неуспехите е в основата на про-
греса и зависи от нас. Поемайки 
отговорност за тях, можем да си 
извлечем поука и да научим ценен 
урок.

https://www.manager.bg/tehniki-za-uspeh/kak-da-prodlzhim-napred-sled-tezhk-proval?fbclid=IwAR0O5exfpaB3s-F9_nU33_Dlk6QnDq9VZY11PRb7Y14kj8TBx-Ca42KnInI
https://www.manager.bg/tehniki-za-uspeh/kak-da-prodlzhim-napred-sled-tezhk-proval?fbclid=IwAR0O5exfpaB3s-F9_nU33_Dlk6QnDq9VZY11PRb7Y14kj8TBx-Ca42KnInI
https://www.manager.bg/tehniki-za-uspeh/kak-da-prodlzhim-napred-sled-tezhk-proval?fbclid=IwAR0O5exfpaB3s-F9_nU33_Dlk6QnDq9VZY11PRb7Y14kj8TBx-Ca42KnInI
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Самооценката е от огромно 
значение.

За да осъзнаем как точно ни се 
е отразил даден провал, с който 
сме се сблъскали, ни е необходимо 
време. Трудно е да се прецени 
колко точно ще продължи този 
период, но не бива да очакваме, че 
ще сме открили всички отговори 
още на следващия ден или пък че 
веднага ще се почувстваме добре. 
До известна степен, разбира се, 
това зависи и от колко голям и 
значим е бил преживения неуспех 
в нашите очи.

Вземете си почивка.
За да се изправим по-бързо 

след поредното падане, е важно да 
направим нещо за себе си; нещо, 
което ни зарежда и ни носи щас-
тие: да излезем навън и да се за-
бавляваме, да спортуваме, да се 
срещаме с приятели, да слушаме 
музика, да четем книги, да гле-
даме филми. Предимство би било 
да забравим за социалните мрежи 
и да позволим на ума си просто да 
отпочине.

Обсъдете проблемите си с 
хора, на които имате доверие.

В подобни ситуации е хубаво 
да потърсим помощта на нашите 
най-добри приятели или роднини. 
Те са хората, които ще ни ока-
жат нужната подкрепа и ще ни 
вдъхнат кураж, за да продължим 
да вървим напред.

Извлечете си поуки за в бъ-
деще.

Когато ни се налага да взи-
маме някакви решения, е хубаво 
да вземем предвид и възможните 
препятствия, които могат да 
възникнат. Полезно би било да 
планираме как да се справим с тях. 
Така, в случай че възникнат про-
блеми, ще сме подготвени.

Силата на позитивното ми-
слене.

Нека опитаме да сме винаги 
позитивни и оптимистично на-
строени, независимо от всички 
трудности и препятствия, пред 
които се изправяме. Както казва 
Хамлет: “Нищо не е хубаво или 
лошо, просто нещата са такива, 
каквито ги мислим”.

Провалът е просто знак, 
който ни подсказва, че трябва 
да разширим перспективата 
си, че трябва да сме склонни да 
погледнем отвъд границите на 
ограниченията, за да успеем. 
Забелязала съм, че дори и да не 
получим това, което искаме, по-
късно се обръщаме назад и осъзна-
ваме, че това, което сме научили 
е нещо много по-значимо, нещо 
много по-голямо от това, което 
сме предполагали в момента на 
провала.

Неуспехите са възможности. 
Всеки провал се превръща в урок, а 
всеки урок във възможност за ново 
преживяване с по-силна енергия.



43

Новото начало,
новият живот, 
новото ми АЗ
Текст: Цветелина Димчовска

В подкрепа на всеки един, пре-
живял някаква форма на домашно 
насилие и тормоз.

Новото начало, което за всеки 
един от нас е било една неизбежна 
стъпка в живота, без значение в 
какъв аспект, не винаги е толкова 
лесно. Често всеки от нас отлага 
промяната, или отрича нейната 
необходимост само и единствено, 
защото  се страхува. Когато 
става дума за работа и за профе-
сионалното развитие, е нормално 
да се притесняваме. Когато обаче 
опре до личния ни живот и токсич-
ното влияние, което някои хора 
имат върху него, нещата мигно-
вено стават много по-сложни. 
Тук влизат в роля чувства и емо-
ции, много по-големи от страха. 
Започваме да мислим как, ако на-
пуснем даден човек, никога по-
вече няма да бъдем пожелани, как 
това е нашата единствена опора 
и целият ни свят. Но повярвайте, 
всъщност не е така! Тази статия 
има за цел да покаже на хората, 
които се чувстват в капан, че ни-
кога не са сами.

Думи от рода на “Ти си ужасен 
човек и само аз мога да те пона-
сям!”, “Не ставаш за нищо. Кой 
друг освен мен ще те търпи или 
пожелае?”, биват изричани от 
комплексирани и страхливи хора, 
жадни за власт, която по принцип 
не би трябвало да имат. Често 
те са много агресивни, лесно се 
ядосват и могат да говорят по 
манипулативен начин, така че да 
не можем да се измъкнем от тех-
ния капан лесно. Постепенно за-
почваме да вярваме в думите им 
и да виждаме само и единствено 
лошите си черти. Опитваме се да 
им угодим, да правим всичко по на-
чина, който им харесва, само за да 
не се ядосват, защото те самите 
ни казват или намекват, че иначе 
ще има последици. 

Освен това, тези хора успя-
ват да ни отдалечат и от всички 
наши близки. Говорят за тях по 
ужасен начин и ни втълпяват, че 
за тях сме просто едно средство 
и че ни използват. По този начин 
малко по малко, ние се превръщаме 
в тяхна собственост. Приемат ни 
за даденост, за хора без мнение, 
чувства и емоции, за вещ, смятат 
ни за техни роби...

Но те също се страхуват. 
Страхуват се, че ще осъзнаем, че 
ние не сме просто нечия собстве-
ност, а личности. Страх ги е, че 
ще разберем, че сме много повече 
от това, което ни казват и че сме 
дори по-ценни отколкото самите 
тях. 

И ето тук идва моментът, 
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в който трябва да си кажем, че 
наистина имаме нужда от ново 
начало. Това вероятно ще бъде 
най-трудната стъпка в живота 
ни, но именно затова е най-ва-
жната и най-правилната. За да 
преминем към следващата глава 
на книгата, наречена “Живот”, е 
хубаво да вземем в предвид някои 
насоки. Трябва:

1. Да се изправим лице в лице 
с проблема по разумен начин. 

Страшно е, знам, но е нeобхо-
димо. Този, който се мисли за наш 
собственик често заплашва с  фи-
зическо насилие, независимо дали 
върху нас или върху наш близък... 
Колкото и да ни е страх, някой 
трябва да им се противопостави, 
но е важно и да подходим разумно и 
с внимание, когато решим да пред-
приемем подобна крачка.

2. Да спрем да се самозалъг-
ваме, че с времето проблемът 
ще отмине.

Важно е да осъзнаем, че ние 
не сме собственост. На какъвто 
и тормоз да ни подлагат, тези 
хора не са наши господари. Ние не 
сме нито роби, нито слуги, нито 
имане, а хора. Нужно е да признаем 
пред себе си, че наистина има про-
блем, и че е необходимо да му се 
опълчим. 

3. Да се обградим с правил-
ните хора, които ще ни подкре-
пят, каквото и да се случи.

Обградете се отново с вашите 
хора. Ако те наистина са били до 
вас преди, ще ви подкрепят и сега. 
Трябва да споделим проблема си, 
за да открием на кого наистина 
да разчитаме и да разберем как 
да се справим с него. Истинските 
ни приятели и най-вече роднините 
ни, никога няма да ни изоставят, 
колкото и грешки да допускаме.

4. Да не се обръщаме назад. 
Разбира се, не можем да забра-

вим или пренебрегнем миналото,  
а и не трябва. Все пак всички сме 

тръгнали от някъде, но не бива да 
се фокусираме толкова на “преди”. 
Някои неща, също както и хора, 
просто трябва да бъдат пуснати 
да си отидат от нашия живот. 

5. Да знаем, че поемаме риск, 
но да бъдем готови да поне-
сем евентуалния провал, за да 
можем на по-късен етап отново 
да си стъпим на краката.

Да, това е риск, който трябва 
да бъде поет, колкото и да е 
страшно. Това е новото начало, 
което трябва да поставим СЕГА! 

Разбира се, че има и още 
много други съвети, но лично спо-
ред мен, това са едни от най-ва-
жните, както и въпросът: “Кога, 
ако не сега?”. Когато искаме нова 
страница в живота си, трябва да 
знаем, че трябва или да действаме 
веднага и да използваме всички 
средства на разположение, за да 
успеем, или няма да започваме. 

Да, тази статия може би е по-
тъжна и емоционална, но смятам, 
че хората, преживели някаква 
форма на насилие (без значение 
дали физическа, или психическа), 
независимо дали от партньор или 
член на семейството, трябва да 
бъдат подкрепени. Адмирации към 
всеки един от вас, вашата сила, 
смелост и борбеност, пред реше-
нието ви да започнете живота си 
отново!
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Exclusive
Преди време дочухме, че в 

Перник се е състоял литерату-
рен конкурс, както и че есетата 
и разказите от него, определено 
си заслужават четеното. Затова 
се свързахме с представител на 
Общинския младежки съвет в 
града с цел да може днес да споде-
лим с вас текстовете на победи-
телите от конкурса. Вярваме, че 
определено си заслужават чете-
нето. 

Преди да ви дадем възмож-
ността да ги прочетете, ето и 
малко повече информация: 

В началото на 2020 година 
се проведе петото издание на 
Национален литературен конкурс, 
организиран от Общински мла-
дежки съвет - град Перник. 

Темите бяха: "Променяме ли 
света или той променя нас?" и 
"Утре е отражение на вчерашния 
ден". Получените творби бяха от 
цялата страна, но четири от тях 
се отличиха и получиха наградите 
за първите места.

1. място разказ - Мария Сомлева
2. място разказ - Николай Петков
1. място есе - Памела Александрова
2. място есе - Анелия Вачева 

Организацията провежда съ-
бития от различни сфери през ця-
лата година, като сред тях още са 
Футболен турнир, обучения и кам-
пании за засаждане на дръвчета.

Може да проследите дей-
ността им и да задавате своите 
въпроси на:

Facebook: Общински младежки 
съвет - Перник

Instagaram: omcpernik
E-mail: omc.pernik@abv.bg

https://www.facebook.com/omcpernik
https://www.facebook.com/omcpernik
https://www.instagram.com/omcpernik/
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Променяме ли 
света или той 
променя нас?
Есе на Анелия Вачева

В началото на 21 век живо-
тът на Homo sapiens е различен 
и променен. Homo sapiens вече не 
е човешкото същество, което ни 
е познато от учебниците и на-
учните разработки по еволюция 
на човека и на човешкото тяло. 
Homo sapiens това е един коренно 
променен индивид, нуждаещ се от 
коренно различни потребности 
и имащ коренно различни вижда-
ния. Как стана това? Преобърна 
ли се Земята на 180 градуса, за-
вличайки своите обитатели? Или 
ние, хората, с нашата промяна 
преобърнахме света?

Как се промени светът? Кой 
беше основният източник на тази 
промяна? И има ли “виновен” за 
нея? Промяната е постоянен про-

цес, обграждащ ни във всеки един 
аспект от живота ни. Промяната 
е чувство и емоция. Тя е онова 
усещане, което ни съпровожда 
през деня и което ни води до нача-
лото на утрешния ден. Всяка про-
мяна е ново начало, а новото на-
чало винаги води до край, той от 
своя страна е производна на още 
начала.

Светът през 21 век преминава 
през пълна метаморфоза. Новият 
век е свързан с множество про-
мени по отношение на техноло-
гии, технологични процеси, наука 
и открития. Това е свят на про-
мяната и свят на променените. 
Съвременното общество е на из-
обретателите, предприемачите 
и технологично възпитаните ин-
дивиди. Това са “младите луди” за-
кърмени с технологиите и отчуж-
дени от прякото общуване един 
с друг. “Младите луди” търсещи 
приключения в онлайн мрежата 
и живеещи в онлайн среда, сякаш 
забравили истинския свят. Те, 
или още ние, живеем по различен, 
индивидуален начин. Ние мислим 
творчески, уповаваме се на логи-
ката и науката. Забравили реал-
ния, докоснат до природата и чув-
ствата свят, ние, “младите луди” 
сме се затворили в собствените 
си представи за живот и нало-
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жените ни от социалните мрежи 
стереотипи.

Промяната е налице в ежедне-
вието на обикновения човек - на-
растват случаите на заболели 
от психиатрични разстройства, 
суицидите, налице са едновре-
менно масовият глад и борбата с 
наднорменото тегло, в центъра е 
поставено дигитализирането на 
човешката дейност.

Въпросът е кой стои зад 
всичко това? А отговорът е из-
ключително прост – всеки един 
от нас. Съзнателният човек 
поема отговорност за промяната 
- маловажна или “разрушителна”; 
за света, в който живеем и за хо-
рата, които ние самите сме съз-
дали. Промяната следва законите 
на еволюцията, както растем 
от раждането си и преминаваме 
през юношество и зрелост, така 
и света около нас “расте” и се про-
меня. Действията ни, разсъжде-
нията ни и новите ни потребно-
сти менят света това е процес 
на пълно, непрекъснато и осъз-
нато (надяваме се) израстване. 
Еволюцията днес започна да се 
превръща в измерима величина. 
Развитието на инженерството, 

икономиката, медицината и ду-
ховното учение доказват каза-
ното по-горе. Промяната произ-
лиза от вътрешно заложеният 
ни стремеж за усъвършенстване 
на самите нас и на живота ни. 
Усъвършенстването само по 
себе си изисква модификация на 
старото, изменение на неефек-
тивното и подмяната му с ново 
и по-качествено. Това води до по-
вишаване качеството на живот и 
улеснение на всички основни дей-
ности на субектите. Вътрешно 
заложения ни устрем към по-добро 
е причината светът около нас да 
се мени.

Тази промяна е като двете 
страни на една монета – от 
едната страна на монетата 
стоят позитивите, а от дру-
гата страна негативите и както 
при монетите, те са обвързани 
и зависими една от друга. От 
една страна, заедно с нас све-
тът постепенно се видоизменя, 
целейки да се пригоди към темпа 
на развитие на икономическите 
субекти и към техните желания. 
Пригаждането се осъществява с 
цената на неблагоприятните по-
следици. В процеса на изменение 
участват природата, хората и 
изменения “продукт”. Природата 
претърпява частична трансфор-
мация, постепено губейки пър-
воначалния си образ. Основната 
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функция на Земята вече е изме-
нена. Тя не е просто дом за чо-
века Homo sapiens, а непрекъснат 
и вседаващ ресурс за задоволя-
ване на лични потребности. От 
красива, вечно зелена и носеща 
мир и спокойствие до източник на 
природни бедствия и катаклизми. 
Защо това е така? Защото хо-
рата днес, са различни - “живи ро-
боти”, живеещи с егоистични цели 
и желания. Съзнанието, оказа се, е 
свързано с непреодолимо желание 
за власт, пари и надмощие като 
това неизменно промени света. 
Животът на 21 век изисква от чо-
века да се приспособява непрекъс-
нато към изобретения, създадени 
с цел печалба. От другата страна 
на монетата, промяната е крачка 
към по-добро бъдеще, крачка към 
така мечтания спокоен и мирен 
свят на новото поколение изобре-
татели, предприемачи и учени, 
усилено работещи за подобряване 

качеството на живот. Хиляди от-
дават цялото си съществуване 
и личността си в името на пози-
тивната промяна. Но това не би 
могло да бъде осъществено без 
наличието на нововъведения, ма-
шини, формули и медикаменти. 
Внасянето на технологиите в 
живота ни дава свобода да се 
информираме и да участваме в 
живот, намиращ се на хиляди ки-
лометри разстояние. Те откриха 
пред нас нов, глобален свят, без 
наличието на граници и ограниче-
ния. Технологиите бяха и са тези, 
които спомагат за откриването 
на лечение на тежки заболявания. 
Стремежът за промяна би могъл 
да допринесе за подобряване на 
днешният свят, стига да бъде на-
сочен в правилната посока.

В заключение, мога да твърдя, 
че отговор на въпроса променяме 
ли света или той променя нас? 
– няма точен отговор. И двата 
типа промяна са взаимообвързани 
и производни една на друга. С на-
шата, човешка дейност ние меним 
света, а той със своите природни 
катаклизми мени нас. Всяко едно 
решение на субектите, оказва 
позитивно, негативно или неу-
трално влияние на света, и обра-
тно всяка промяна в животинския 
и растителния свят влияе на чо-
вешките индивиди. Въпросът е 
не кой, кого променя, а дали тази 
промяна няма да доведе до пагуб-
ния край на планетата Земя и на 
човека – Homo Sapiens?
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Променяме ли 
света или той 
променя нас?

Есе на Памела Александрова

Както всеки един човек, който 
с всеки изминал ден от живота 
си се променя, така и заобика-
лящият ни свят претърпява 
своята метаморфоза. Хората са 
склонни да казват, че светът е 
жесток . Намират в него вината, 
която вътрешно знаят, че е само 
и единствено тяхна, но нямат 
смелостта да я признаят, изри-
чайки го на глас. Светът, в който 
живеем в момента, често бива 
удостояван с купища негативни 
етикети. Дефиниции като “фал-
шив”, “уреден” и “егоистичен” са 
изключително срещано явление. 
Дали обаче той отговаря на тези 
определения,  или това е просто 
един лесен начин за смекчаване на 
собствената ни вина?

Светът несъмнено има своите 
не толкова бляскави и цветущи 
страни, но голяма част от тях са 
създадени именно от човешката 
дейност и мисъл. Именно ние, хо-
рата, сме тези, които доприна-

сяме за промяната или пък напълно 
я създаваме. Ежедневните избори, 
които правим, са една стъпка в 
полза или в ощърб на по-добрия 
свят. Ако всеки ден вземаме ре-
шението да правим нещо, което 
на пръв поглед е твърде малко и 
незначително, но пък с времето би 
дало някакъв резултат, то нека 
да започнем този процес.

“Ако искаш светът да се про-
мени, самият ти стани промя-
ната” е максима, която отразява 
реалността по релевантен начин 
и показва какви действия трябва 
да се предприемат, защото хо-
рата и светът около нас са наше 
отражение. Следователно,  ние 
трябва да бъдем такива, каквито 
искаме останалите да бъдат с 
нас. Даваме не за да получаваме, 
а защото искаме да го направим, 
а тези, които имат очи за истин-
ското, биха го оценили и биха ви 
дали двойно повече.  Всеки човек 
е различен и 100% уникален. Точно 
поради тази причина той създава 
собствен свят спрямо своите 
убеждения и нагласа, който в чуж-
дите очи е видян по хиляди други 
различни начини. Все пак нищо не 
е такова, каквото ни изглежда, за-
щото всяка ситуация има няколко 
страни, от които е възможно да 
се разгледа. Само една от тях не 
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би ни дала необходимата, обек-
тивна оценка. 

Спрямо третия принцип на ме-
ханиката част от точната наука 
физика, който гласи, че всяко 
действие има своето противо-
действие, можем да направим асо-
циация и с отношението ни към 
света. Когато човек е добър и ви-
наги поглежда с любов и благодар-
ност към всичко, което има в жи-
вота си, то светът около него ще 
бъде истински, изпълнен само с ху-
бави чувства и неописуеми прежи-
вявания. Много рядко един човек 
става причина за промяна на целия 
свят. Най-често всеки човек е 
предпоставка за промяна само на 
заобикалящия го свят. Светът, 
до който всеки ден се докосва, и 
светът, който познава най-добре. 
Това обаче е напълно достатъчно, 
защото както една добре смазана 
машина, която работи в идеален 
синхрон и всяка една нейна част 
си взаимодейства с другата, така 
и хората си взаимодействат един 
с друг, като се повлияват най-
често от поведението си спрямо 
околните. Предизвикателствата 
и трудностите, които животът 
всеки ден ни предоставя, са точно 
онези моменти, които ни карат 
да преразгледаме начина си на ми-
слене и някои от убежденията си. 

Те ни карат да израстнем като 
личности с добре осъзнати харак-
тери и успяват да ни дооформят 
до едни по-съвършени и разбиращи 
човешки същества. Всеки избира в 
какво да вярва и в какво да влага 
енергията си. Лесно е да насочим 
фокуса си към негативната част 
на тези моменти, чудейки се защо 
се случват точно на нас. Трудно 
е да погледнем на тях като на 
уроци, от които ще извлечем само 
позитиви. Това са двете посоки, 
в които е възможно да променим 
света. Или ще го направим по-до-
бър, изпълвайки го с любов и още 
повече смисъл, или ще затвърдим 
неговата “слава” на коварен и без-
милостен чрез собстеното ни без-
действие и апатия.

Всеки човек дълбоко в себе си 
мечтае за един по-спокоен и по-до-
бър свят. За да стане той факт, 
трябва да се предприемат необхо-
димите действия, съпроводени от 
нестихваща вяра в успеха на тази 
мисия. Вярата, която нашепва на 
ума, че всяка постъпка, водеща 
към по-надеждния свят, е напълно 
достатъчна. А разпръскването ѝ 
сред другите е още една стъпка 
напред.
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Картините 
на баба Таня

Разказ на Мария Сомлева

Цялата ми къща е в картини. 
Имам картини във всяка стая - 
хола, спалнята, та дори и банята! 
Сигурно си мислите, че трябва 
да съм голям ценител на изку-
ството, досущ като онези хора, 
дето стоят пред някоя картина, 
хванали чаша скъпо вино в ръка,  
докато дрънкат за ”естетичната 
й стойност”.

Уви, ще ви разочаровам. 
Простете. Работата е там, че къ-
дето живея, не записваме прежи-
вяванията си в дневници, в снимки 
на телефона или на фотоапарата. 
Не, нашите преживявания се за-
писват сами. Как става това, чу-
дите се? Ами, всяка сутрин, точно 
в шест сутринта, до леглото на 
всеки един човек се появява кар-
тина, отразяваща вчерашния му 
ден. Аз не разбирам от изкуство, 
но разбирам от тези картини, 
тъй като съм израснал и ще умра с 
тях, както всички други тук. Дори 
имахме предмет в училище за тях! 
Изучаваше се от първи, та чак до 
дванадесети клас! 

Навярно не разбрахте нищо 
от моето плямпане. Извинете! Не 
съм добър в обясненията. Тези кар-
тини всъщност изобразяват на-
шият вчерашен ден със цветове. 
Как, питате се? Ами всеки цвят 
си има предназначение. Например, 
светлосиньото отразява целите, 
които сте постигнали. Жълтото 
пък е за семейство - ще се появи 
ако се сгодите, роди ви се детенце 
или просто прекарате време със 
семейството си. 

Има обаче и цветове за лоши 
неща. Да речем, ако имате тъмно 
червено на картината си, значи 
сте обидили някой. Пък има и цве-
тове, дето абсолютно никой не ги 

понася - светло сивото, например, 
означава, че сте пропилели целият 
си ден. Повечето мои картини са 
покрити със светло сиво - тази су-
трин получавам вече трета само 
за тази седмица!  

След като ви показах душата 
си, предполагам, че отношени-
ята между нас рязко охладняха. 
Защото винаги така става, щом 
покажа някому картините си. 
Именно по тази причина ги крия. 
Крия ги, както Дориан Грей крие 
портрета си - в една стара, от-
давна неизползваема стая, далеч 
от хорските очи. Само дето това 
също създава доза съмнение у хо-
рата. Защото, когато един човек 
има невероятен ден, отразен в 
картината му, той обикновено я 
закача някъде из къщата си, най-
често близо до входа, та да разбе-
рат хората що за интересни дни 
има. Други пък, за да покажат що 
за важни клечки са (ха, тази мисъл 
сега определено ще добави някоя 
розова линийка в картината ми), 
закачат картините си направо на 
входа на къщата си, или дори на 
балкона. Навярно се питате, дали 
така някой като мен (с не много 
добър набор от картини) няма да 
ги открадне? Аз ще ви кажа, че 
това няма как да се случи, защото 
една картина не може да бъде раз-
делена от собственика си. Просто 
не може да помръдне от мястото, 
където тоя я е сложил. Ще спра с 
това въвединие дотук, защото, 
ако сега започна да говоря за кар-
тините, то този разказ би станал 
един доста дебел учебник.

А сега, след като ви напълних 
главата с тези глупости, позво-
лете да ви се представя. Името 
ми е Антон Димов и съм на триде-
сет и три години. Работя в една 
фирма за правене на захар (с ”блес-
тящото” ми резюме от картини 
само тук  ме наеха) Неженен съм, 
навярно никога няма да се оженя, 
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нямам деца (очевидно) и прекар-
вам сивите си, в буквален и пре-
носен смисъл, дни в пушене на ци-
гари и пиене (но утре сигурно ще 
имам някое бледо лилаво, защото 
съм ви се представил). Сигурно се 
питате защо първо ви въведох в 
науката на картините и чак после 
преминах към представянето си? 
Ами всъщност, причината е много 
проста - исках да ви въведа в моя 
свят и да започна отдалеч да ви 
показвам що за човек съм. Но щом 
сте стигнали чак дотук, значи 
все пак има нещо интересно около 
моята личност и историята, 
която ще ви разкажа. А аз наис-
тина трябва да ви я разкажа, щом 
все още не сте оставили това че-
тиво. 

Случи се вчера. Реших да си я 
запиша, защото кой знае дали ще 
си я спомням толкова детайлно 
след някоя друга година. Та, оти-
вам преди няколко дена до мага-
зина (не, не съм сбъркал време-
ната! Знам, че преди малко казах 
”вчера”). Влизам и вътре съм по-
срещнат от невероятни кар-
тини. Невероятни, казвам ви! То 
не бяха оранжеви, лилави, бежови 
(за приключение), червени (за по-
магане)... прелест! Очите ми рад-
ваха тези цветове.

- Какво ще желаете? - пита ме 
магазинерката. Обръщам глава и 
що да видя! Та тя една бабичка, със 
сбръчкано лице, бяла коса и вежди, 
голям старчески нос… та как 
може тая старица, дето е поне на 
осемдесет, да има по - интересен 
живот от моя? 

- Картините ваши ли са? - 
питам, въпреки че знам, че въпро-
сът ми е глупав.

- Мои са, да. Харесват ли ви?
- Много. Как го постигате? 

Доста възрастна изглеждате. 
- О, да. Та аз съм на осемдесет 

и пет! Но знаете ли, тя възрас-
тта не пречи. 

- Откъде мога да взема хляб? 
- промених темата. Бях дошъл за 
още няколко неща, но се чувствах 
някак неудобно пред тая жена. 
Въпреки това реших, че трябва 
все нещо да взема, за да не я обидя. 

- Там на онзи рафт срещу вас. 
- Благодаря! - казах и отидох до 

рафта.
- Добре де, ами как го пости-

гате? - Не се сдържах и попитах, 
докато носех хляба си към касата. 

- Кое?
- Да имате толкова хубави 

картини, толкова хубави дни и… 
и разнообразни. Нито една ваша 
картина не е като другите. 

- О, ами просто мисля за дейст-
вията, които върша и за деня, 
който искам да имам. 

- Да, това го разбирам. Но 
какво правите, това ми е въпро-
сът? Защото все пак работите 
като касиерка…

- Че какво от туй? - прекъсна 
ме . - Аз съм пенсионерка. Все още 
работя, защото ми се работи. Не 
ми се седи по цял ден вкъщи. 

Нищо чудно че по всичките 
картини на тая женица има бяло 
за трудолюбие. 

- Добре де, но целите ви картини 
са толкова цветни и то с какви цве-
тове само! Как го правите? 

- Искаш ли да ти покажа? - за-
пита ме бабката, докато марки-
раше хляба.

- Как така?
- Ей така! Ще те взема един 

ден да прекараш с мен и да видиш. 
- Но аз ходя на работа!
- Някоя събота или неделя то-

гава. Аз и почивните дни работя. 
Тая събота свободен ли си?

- Да. 
- Тогава ела тук пред магазина 

точно в пет сутринта и ме чакай. 
- В пет?!
- Да. Или ти е много рано? Ако 

ти е рано спи си, но аз тогава за-
почвам да работя. 
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Замислих се. Пет сутринта… 
рано беше. Но какво пък? Кой ли 
нормален човек не би станал в 
пет сутринта, за да има картини, 
цветни като на тая женица? Пък 
и един път ранно ставане нямаше 
да навреди. 

- Лев и петдесет. - съобщи ми 
цената. 

- Добре ми е. - казах и извадих 
портмонето си, за да й платя. 
- Значи пет сутринта ви чакам 
пред магазина?

- Точно тъй. Впрочем, викай ми 
баба Таня. 

- Добре, бабо Таня. - отвърнах 
и й подадох парите, а тя на мен - 
хляба. Тръгнах към изхода на мага-
зина. 

- До съботата, момче! И ум-
ната!  - отпрати ме старицата.

- Довиждане! - отвърнах аз и 
излязох от магазина. 

На следващия ден, както ви-
наги разочаровах себе си, щом 
погледнах смесицата от светло 
сиви, розови и други неприветливи 
цветове. Но хей там, в средата на 
картината, ми се усмихваше едно 
лилаво петно (напомням - цветът 
на запознанството). Може би това 
беше моята картина, може би 
именно нея трябваше да закача на 
стената си! Тази мисъл кръжеше в 
главата ми, но след малко се сетих 
- нормалните хора се запознават 
с поне няколко човека всяка сед-
мица. Някои, по-общителни, създа-
ват нови приятелства всеки ден. 
Така че това не е особено голямо 
постижение. Вместо на стената, 
картината заживя при другите  
”произведения на изкуството”. Но 
въпреки това, окрилен от този 
доскоро сякаш забравен цвят, аз 
се изкъпах, сетне се сресах, об-
лякох най-чистите си дрехи и из-
лязох за работа. 

Дните до съботата се изни-
заха твърде бавно. Всеки беше 
повторение на предишния и иден-

тично копие на следващия. Още 
три светло сиви картини се доба-
виха към сякаш неизчерпаемата 
ми колекция. Въпреки това, когато 
съботата пристигна, усетих едно 
сякаш отдавна забравено чувство 
- бях развълнуван. Развълнуван! 
Та вълнението не се бе приютя-
вало в душата ми от толкова 
дълго време! То не бе пускало ви-
олетовите си багри в сивите ма 
дни от… откога? Не можех да си 
спомня. Но сигурно точно поради 
тая причина - че не го изпитвах 
често - сега то ме бе сякаш завла-
дяло. Изкъпването, сресването, 
обличането на дрехите сега ми 
се струваха някак… различни. 
Горещата вода, стичаща се по 
гърба ми, някак ме успокояваше, 
допира до материята на дрехите 
ме вълнуваше... Гребена в косата 
ми, миенето на зъбите ми, пие-
нето на сутрешната чашка кафе, 
дори заключването на входната 
врата на къщата ми, бяха някак 
различни, нови усещания за мен. 

Разбира се, закъснях. Когато 
пристигнах към пет и половина, 
Таня вече бе там и сърдито пот-
ропваше с крак. Бе вързала бялата 
си коса на две плитки, а в ръце 
държеше кошница. Честна дума, 
ако не бе бялата коса и сбръчка-
ното лице, най-вероятно щях да я 
помисля за ученичка!

- Поспаливецо! Щастието няма 
да те чака да се наспиш! - скара ми се.

- Знам, бабо, извинявай. 
- Нищо. За пръв път ти е. 
- Е, ще отключваме ли мага-

зина? - запитах. 
- Да го отключваме ли?!
- Ами да, няма ли да го отключ-

ваме? 
Баба Таня изцъка с език. 
- Еее, все бързате бе, все бър-

зате! - възмущаваше се. - Виж ей 
там. На вратата. Я кажи какво 
пише. 

- ”Магазин ”При Таня”. Работно 
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време от осем до седем и поло-
вина” - прочетох. 

- А така! От осем. А сега колко 
сме? 

- Пет и половина. - отговорих. 
- Не, не. Беше пет и половина, 

когато ти дойде. Точно ми кажи 
колко е.

- Пет тридесет и четири. - 
отвърнах, след като погледнах ча-
совника си.

- Тъй. Колко време остава до 
осем? Ама точно ми кажи!

- Два часа и двадесет и шест 
минути. 

- Тъй. Ако беше дошъл по - рано, 
щеше да остава повече време, ама 
айде де! - намуси се старицата . - 
Тръгвай с мене!

Тръгнахме. Баба Таня вър-
веше пред мен, а аз - след нея. 
Повървяхме малко до спирката на 
тролея. Там все още нямаше никой. 
Изчакахме и след малко се качихме 
на първото желязно тяло, което 
пристигна. Всичко това стана в 
пълна тишина, докато шофьорът 
не ни видя.

- Бабо Таньо, много късно 
днеска! Рекох, че нема да дойдеш! 
- промълви той, докато ставаше 
от шофьорското място, прегръ-
щайки баба Таня. 

- Водя си помощник, ама той 
реши да закъснее. 

- Е, нищо де. Случва се. - усми-
хва се старецът и ме погледна. - 
Здравей, момчето ми. Името ми 
е Станчо. Ти как се викаш? - каза 
старецът, протягайки ръка за ръ-
костискане. 

- Аз съм Антон. Приятно ми е. 
- Усмихнах се, поемайки ръката му.

- И на мене, синко, и на мене. 
- каза мъжът и седна на шофьор-
ското място. - Разполагайте се. 

Целият автобус бе празен 
и затова седнахме на най-пред-
ните места. Станчо изглеждаше 
към шестдесет годишен. Отгоре 

бе плешив и имаше малки черни 
очички. Щом седнахме, той под-
кара скърцащото возило. 

- Ох, не мож’ си представиш 
колко се уплаших, като не те 
видех! Викам си, то туй е невъз-
можно Таня да не дойде! Нещо 
требва да е станало! Та направих 
си, разбира се, курса. Никой не се 
качи, върнах се тука и кат’ те за-
варих да чакаш, едно такова леко 
ми стана на душицата! 

- Извинявай, Станчо. Щях по-
рано да дойда, ама както ти казах, 
днеска имаше промени.

- Нещо Анна даде ли ти? - за-
пита след кратко мълчание баба 
Таня. 

- Даде ми, да. 
Когато спряхме на един свето-

фар, дядо Станчо отвори жабката 
на тролея и отвътре извади малка 
торбичка с бижута. Всякакви би-
жута! Гивнички, герданчета, 
обеци… всякакви малки джунджу-
рийки можеха да се открият. Баба 
Таня ги заразглежда. 

- Много са интересни! То ней-
ните винаги са хубави, ама сега 
особено много ми харесват.

- Благодаря! Ще й предам. 
Мисля, че много ще се радва.

- Тя как е?
- Малко по-добре. Лежи си, де. 

Не е ставала. Но е по-добре. 
- Е, та това да се чува! Ще се 

оправи. 
- Абе съмнявам се, честно да 

ти кажа. Стари сме си с нея два-
мата, то е нормално. 

Няма да продължавам да пре-
давам разговора им, защото бе 
твърде дълъг и пътувахме с дя-
дото около десетина минути. През 
целия път не се качи никой. Накрая 
слязохме в едно малко селце на 
около четиридесет километра от 
София. Беше точно шест часа су-
тринта. 

- Хайде, младежо. Идвай с мене. 
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- каза баба Таня.
- Къде ще ходим? Защо ме до-

веде тук? 
- Ще ти покажа защо те до-

ведхох. Идвай сега и не задавай по-
вече въпроси.

Подчиних се и тръгнах след 
нея. Първата ни дестинация бе 
една стара селска къщурка. Баба 
Таня почука на вратата. Отвори 
ни една старица.

- Танче, здравей! Влизай, вли-
зай, добре си ми дошла! - поздрави 
възрастната жена, като влязохме 
в къщата. 

- Здравей, Лино! Как си, по - 
добре ли е крака? - запита баба 
Таня.

- Ох, ами… какво да ти кажа? 
Боли ме още, но да речем, че е по - 
добре. - отговори жената, докато 
отиваше към печката си.

Отвори вратичката и оттам 
се разнесе една приятна, изпъл-
ваща ноздрите миризма на баница. 
Жената взе готварска ръкавица 
и от фурната извади бухналата, 
светлокафява вкусотия. Сетне 
я сложи на дъската, наряза я и 
сложи парчетата в една кутия, 
която подаде на баба Таня.

- Заповядай, Танче! Надявам се 
клиентите да ги харесат.

- Разбира се, че ще ги харесат! 
Та това е най-продаваното нещо 
в целия магазин. - усмихна се баба 
Таня, слагайки кутията в чан-
тата си. Затвори ципа и извади 
отвътре сто лева. Подаде ги на 
баба Лина, а тя я погледна въпро-
сително.

- Защо толкова много? За колко 
ги продаваш? 

- За колкото толкова. Твоята 
баница е златна.

- Таньо, не разбирам от прода-
ване, ама дори и аз знам, че трябва 
да продаваш за повече пари, от-
колкото купуваш. А силно се съм-
нявам, че за едно парче взимаш 
двадесет лева.

- Остави я тая работа с тър-
говията. Мене не ми е за парите. 
Взимай! - отвърна баба Таня, бу-
тайки парите към другата жена. 

- Но аз не искам да си на загуба 
зарад’ мен. 

- Взимай, бе! Аз си знам какво 
правя. 

Лина се изчерви, докато взи-
маше парите и ги прибираше в 
джоба си.

- Много пари са туй, бе, Таньо. 
Моля ти се и аз нещо да ти дам! 
Ето, сладки съм направила ама 
мене са ми много, та ако искаш ти 
ги вземи.

- Нема нищо да си взимам. Ти ги 
използвай, че пенсията ти и без 
туй е много малка. Айде, ний сега 
да вървим. - отвърна баба Таня и 
се отправи към вратата. 

- Не, Танче, моля те! - хвана я 
за ръката другата жена.  - Не мож’ 
така! Мене ми е неудобно. Дай поне 
сладките да те дам.

В крайна сметка, баба Таня се 
съгласи. Лина сложи двадесетина 
сладки в друга кутия и ни даде по 
две, за да опитаме. Честна дума, 
по-вкусни сладки не съм ял! 

Когато излязохме от къщата 
на баба Лина, вече беше седем и 
двадесет. 

- Ох, гледай колко часа стана! 
Знаех си аз, че не трябва да те 
чакам, знаех си, че ще закъснееш, 
но уви… тъпата ми старческа 
глава не ме слуша и туй е то! 

- Извинявай. - промълвих. 
- Какво да те правя… имаме 

още една къща и тръгваме. 
Закрачихме по една каме-

ниста улица нагоре по селото. 
Подминавахме стари къщи, мага-
зини, дори едно изоставено учи-
лище. Замислих се... Каква ли бе 
историята на това място? Какви 
деца се бяха  учили тук, какви 
учители им бяха преподавали, из-
общо… къде бяха тези хора сега? 



56

Какво правеха? Никога не си бях 
задавал подобни въпроси, а сега 
въображението ми сякаш летеше, 
отнасяйки ме далеч, при отдавна 
изминали години, запознавайки 
ме с хора, които дотогава ми 
бяха чужди. Наблюдавах децата, 
чиито любознатилни погледни 
бяха втренчени в даскала, който 
разкриваше пред тях нови, непо-
знати дотогава светове. И някак 
ми стана тъжно.

- Какво се замисли, бре? - пре-
късна фантазиите ми баба Таня

- За училището. - отговорих. - 
Зачудих се що за хора е имало там 
преди да затвори. 

- Кой знае… - умисли се и баба 
Таня, също поглеждайки към зане-
марената оранжева сграда, която 
вече оставаше зад гърбовете ни.

-  Бабо Таня, всяка сутрин ли 
правиш това?

- Кое? 
- Ходенето до селото. 
- О, да. Всеки ден от седми-

цата, минавам през различни люде. 
Правим си компания, говорим си… 
работата е там, че всичките са 
самотни. Докато ти, сине, можеш 
да сториш нещо, за да оцветиш 
картините си, тия хора не могат. 
Много от тях дори не могат да 
ходят. Затуй правя каквото мога, 
че поне дните им да са поне малко 
по - интересни. Искаш ли да знаеш 
моята тайна, синко?  

- Кажи ми я, бабо. 
- Аз мисля за чуждите картини 

повече, отколкото за моята. - 
сподели баба Таня. - Като мислиш 
как да предадеш цвят на чуждите 
картини, и твоята се оцветява 
във всевъзможни красиви цветове. 

Докато вървяхме към къщу-
рата, аз само за това мислех. 
Никога досега не се бях замислял 
за чуждите картини. Никога дори 
не бях подозирал, че мога да съз-
дам цвят в картината на другико. 
И сега тази мисъл, това… про-

зрение, не напускаше главата ми. 
Чувствах се като някой художник. 
Защото нали знаете, как худож-
ниците създават собствени све-
тове и хора, събития, истории… 
та и аз можех като някой худож-
ник да създавам цветове в чуж-
дите картини. Всякакви цветове! 
Техните картини зависеха от мен, 
и моите - от тях! Те бяха худож-
ници, аз също… 

Стигнахме в къщата. Над вра-
тата с големи червени букви се 
четеше ”Дом за деца, лишени от 
родителски грижи”.  Баба Таня по-
чука на врата, и в същия момент 
отвътре се разнесе писък. 

- Баба Таня е тук! 
- Баба Таня!
Множеството детски гласове 

се сляха сякаш в един, повтаряйки 
името на баба Таня. И действи-
телно, когато една жена ни от-
вори, бяхме посрещнати от сякаш 
безброй детски усмивки.

- Баба Таня! - крещяха децата, 
хвърляйки се на врата на стари-
цата. 

А тя ги прегръщаше и целу-
ваше, като че бяха нейни. 

- Коя приказка ще ви чета сега? 
- запита, след като влезе. 

- ”Спящата красавица”!  - изви-
каха едни.

- Не! ”Червената шапчица” -  
възразиха им други

- ”Хензел и Гретел”, ”Хензел и 
Гретел” - настояваха трети.

Тогава баба Таня отиде до 
шкафа с книгите, прикри очите 
с едната си ръка, а с другата из-
вади първата книга, която напипа. 
Махна ръка от очите си и прочете 
заглавието.

- Ще четем… ”Снежанка и се-
демте джуджета”! - извика на де-
цата. 

 Някои деца се радваха, други 
пък бяха разочаровани. Въпреки 
това обаче, когато баба Таня 
седна на едно столче и започна да 
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чете, всичките я наобиколиха, за-
хласнати от историята. Аз също 
бях захласнат, но не от истори-
ята. Гледах тях. А те гледаха баба 
Таня. Очите им бяха втренчени в 
нея, а на лицата им греха усмивки. 
По стените на дома имаше вся-
какви снимки на децата. Бяха на 
планина, море, ски… и отвсякъде 
ме гледаше усмихнатото лице 
на баба Таня. Тя обожаваше тези 
деца. И те нея. 

Когато баба Таня приключи, де-
цата започнаха да викат:

- Още, още!
- Не мога повече, любими мой, 

че скоро ще трябва да тръгвам да 
отварям магазина. Утре пак ще 
дойда. 

- Бабо Таня, ние направихме иг-
рачки за магазина! - провикна се 
едно момиченце. 

- Да, да! Дето да ги продадеш! 
- добави момченце, дърпайки ро-
клята на баба Таня. 

- Дайте ги насам! Пък и аз ви 
нося нещичко. 

След като каза това, баба Таня 
се наведе, сложи чантата си на 
земята, и от нея извади няколко 
кутии шоколадови бисквити. 

- Да-а-а! - викаха децата. 
След малко, бисквитите и иг-

рачките бяха разменени и ние, 
след безброй прегръдки и целувки, 
излязохме.

- Е, какво мислиш? - запита ме 
баба Таня, докато вървяхме към 
спирката на автобуса. 

- Хареса ми… настина ми ха-
реса. Мисля… мисля да го правя 
по-често.

- Моля ти се, нека не остане 
само мисъл. Нека го правиш. Всеки 
ден.

Обещах. 
- Ако обещаеш, че няма да се 

успиваш, мога да те взимам със 
себе си.

И това обещах.

Останалият ни път премина в 
мълчание. На следващия ден, сиреч 
днес, с изненада открих, че карти-
ната ми бе оцветена с множество 
цветове, а от светло сиво или ро-
зово, нямаше дори и помен.

Сега е четири и половина и аз 
трябва да ви казвам довиждане, 
защото тръгвам към магазина.

Довиждане!
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Пеперуди 
(На мама)

Разказ на Николай Петков

1

Люба престана да чупи чинии в 
деня, в който всичките є сервизи 
свършиха. Но в главата є още зву-
чаха примирените и сторили є се 
тогава небивали думи на майка є. 
Стояна беше живяла в съня си тол-
кова дълго, че накрая вече никой 
не помнеше, че е жива. Затова 
в онази обречена утрин, когато 
Люба я видя да отваря очи, тя не 
можа да повярва. Старицата се 
събуди трепереща. Ръцете є се 
бяха наситили с умиращ живот и 
тя посочи невиждащо пред себе 
си. Люба замръзна пред изкривения 
от артрита пръст на майка си. С 
последния ясновидски проблясък, 
който смъртта донася, Стояна 
тихо изрече: ''От пеперудите ще 
се роди самотата, а ти ще жи-
вееш в съмнения!'' После тремо-
рът я отпусна, а сънят я извика 
обратно при себе си.

Зловещият глас на предзнаме-
нованието се загнезди в душата 
на Люба. Оттогава тя започна 
да чупи чинии. Сега, две години 
по-късно, когато строши и послед-
ната, я налегна отчаяние. Мина 
време и започна да гори книгите. 
В тази клада на суетите по невни-
мание изгори дори и акта за раж-
дане на сина си. Но на него така и 
не му се наложи да доказва, че се е 
раждал. Всички бяха убедени, че не 
е човек, а някакво лоено чудовище, 
изградено от гниеща самота.

Люба прекара твърде много 
време съсредоточена в отча-
яното си любопитство, породено 
от думите на Стояна, за да пог-
ледне което и да е от децата си. 
Затова с времето беше спряла 

да чисти - смяташе хигиената за 
привичка на жените от миналото. 
Така постепенно цялата къща при-
доби вида на изхабената си от лю-
бопитни терзания господарка и се 
покри с дрипав плащ от печално 
униние. Колкото повече Люба се 
опитваше да разтълкува думите 
на Стояна, толкова по-голямо 
отчаяние я налягаше. Дори не за-
белязваше как мазилката по сте-
ните вяло се бори с излющващата 
я вечност. Пред очите є бе само 
образът на треперещата є майка, 
която беше споменала ''пеперуди''. 
Макар преди много време да ги 
беше убила всичките.

Люба научи децата си само 
на едно - да мразят чистотата. 
Затова, когато дъщеря є Кера до-
несе първата бърсалка за прах в къ-
щата, Люба я прогони с гневни ви-
кове. Тръгвайки, момичето изпусна 
на земята това, което носеше. 
Никой не си позволи да вдигне мал-
ката бърсалка, тъй като Люба на-
ложи забрана да се докосва всяка 
вещ на момичето. Тя смяташе, че 
думите на Стояна са я обрекли на 
трагично и заслужаващо внима-
нието на всички бъдеще. Затова, 
когато Кера се опита да доведе 
чистотата в дома, по този начин 
накърнявайки въображаемия авто-
ритет на майка си, Люба я обвини 
в ерес и за първи път нарече на-
лудничавия си нарцисизъм ''рели-
гия''.

Когато Люба разбра, че е из-
горила и последната книга, излезе 
от къщата и се върна след три 
дена. Носеше няколко дебели тома 
в ръцете си, а когато Петър я по-
пита къде е била, тя отговори:

- До книжарницата. Четенето 
ще ми помогне.

После се затвори в стаята си 
и не излезе от там със седмици. 
Синът є така и не разбра, че тя 
чете речници. Узна го чак когато 
Люба излезе от стаята си и каза:
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- De mortuis aut bene, aut nihil! Но 
аз мразя майка си.

Скоро започна да се оплита 
между езиците. Започваше изре-
ченията на родния си език и често 
ги довършваше на някой от скан-
динавските. Петър се уплаши то-
гава, когато речта є се превърна 
в конгломерат от несвързани гър-
лени звуци. За последно разбра 
какво казва, когато тя замислено 
рече:

- Ще платим цената… за огъня, 
който изгори пеперудите.

После започна да вика и да 
стене на странния език, който 
Петър вече бе чувал. Тогава той 
повика Теодора. Единствената 
медицинска сестра, която някога 
се беше раждала в Онтос и след 
която друга не се роди. Още щом 
прекрачи прага, тя се спъна в бър-
салката, която никой не смееше 
да докосне. Тогава Петър я поведе 
към стаята, в която Люба отча-
яно викаше на неразбираемия език. 
Теодора влезе и без да се замисли, 
каза:

- Луда е, при това на немски.
Преместиха лудата в бившата 

стая на Кера, а Теодора започна 
да идва редовно, за да се грижи за 
нея, макар Люба никога да не успя 
да се подобри. Сестрата се опит-
ваше да є говори, като я накара да 
разбере, че трябва и сама да по-
иска да си помогне. Но Люба така 
и не преживя самотата, породена 
от безнадеждното любопитство, 
въпреки всички билки и лекар-
ства, които се вливаха в тялото 
є. До смъртта си лудата всяка 
вечер сънуваше образа на Стояна, 
която умираше в низ от безкрайни 
вечности.

Скоро Люба започна да пише 
по стените. Намери писалката, 
която беше използвала Кера. 
Тогава за първи път в главата 
є изникна образът на дъщеря є, 
която именно тук се беше под-

готвяла за изпитите по меди-
цина. Съжали, че я беше прогонила 
и прокле всички бърсалки за прах 
на земята. Под леглото на Кера 
намери стотиците листове, изпи-
сани със задачи по химия. В ръцете 
є попадна и несвършващото перо, 
което Сванте Арениус* подари на 
дъщеря є, когато дойде в стаята 
є за първи път. Люба захвърли пи-
салката настрана и зарисува с 
него криви черти по стените. До 
деня, в който умря, тя все още не 
беше разбрала защо го е правила.

Веднъж, след като беше прека-
рала няколко месеца в стаята си, 
Петър влезе и я завари да държи 
перото, рисувайки по последната 
все още чиста стена. Тя тихо 
пееше на друг, по-нежен език. 
Теодора дойде малко след него и 
като я видя, съобщи на висок глас:

- Луда е. Този път на испански.

2

Кера се върна в къщата, ко-
гато получи първото и последно 
писмо от брат си. В него пишеше, 
че Люба е полудяла. Тогава Кера 
се върна, но без никога да раз-
каже къде е прекарала времето 
си в изгнание. Още от прага на 
разпадащия се под натиска на 
нехайството и мръсотията дом, 
Кера усети силната миризма на 
вкиснало вино. Спомените є я из-
пратиха в годините, когато, без 
да я забележат, тя крадеше бу-
тилките с оцет от шкафа в кух-
нята. Тогава използваше колби, 
направени от подръчни мате-
риали, зa да изследва строежа и 
свойствата на оцета в стаята 
си. Така се влюби в химията. И за-
това, когато на вратата на ста-
ята є за първи път почука Сванте 
Арениус, носейки є несвършва-
щото перо, тя го прие щастлива 
както никога.

Сега миризмата идваше от съ-
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щата стая. Кера я последва и се 
изненада да види майка си там. Тя 
не обърна внимание нито на сте-
ните, които бяха изрисувани с 
криви черти, нито на няколкото 
хартиени чинии, наредени на пода 
до леглото на Люба. Светът на 
завърналата се дъщеря се събра в 
образа на линеещата є майка. Тя 
цялата се беше пропила с мириса 
на оцет. 

Теодора беше отчаяна от всич-
ките си опити да я отърве от бо-
лестта. Грижеше се да сменя кър-
пите с оцет върху челото є, макар 
високата температура да ги из-
сушаваше почти в мига, в който 
ги слагаше. В един от последните 
дни Теодора за първи път повярва, 
че лудостта е заразна. Тогава 
видя как образът на Смъртта се 
реализира пред очите є и жадно 
изпива лечебните свойства на 
всеки току-що поставен компрес. 
Но Теодора така и не разбра, че са-
мата тя е от прокълнатите хора 
с две големи букви “М” на дланите. 
Затова, когато чу дъха на Кера 
зад себе си, тя се обърна към нея:

- Първо полудя. А от две сед-
мици е в лапите на странна бо-
лест. 

После добави:
- Лудостта обаче е по-опасна.
Кера не є отговори нищо. 

Единственото, което след време 
щеше да си спомни от този про-
гизнал от оцета следобед, щяха 
да бъдат очите є. В погледа на 
Теодора още тогава се виждаха 
първите следи на забравата. В 
началото жената само по-трудно 
си спомняше какъв ден е или 
какво трябва да купи за вкъщи. 
Постепенно започваше да се 
губи между годините и сезоните. 
Обличаше палтото си в най-го-
рещите дни през юли, а дойдеше 
ли ноември, изваждаше летните 
си дрехи. С времето имената на 
близките є започнаха да є убяг-

ват, докато паметта є толкова 
се изхаби, че накрая є отне спо-
мена за това как се диша.

Впоследствие Кера също пое 
грижите за Люба и Теодора раз-
реди посещенията си. Болната се 
почувства по-добре едва когато 
Кера спря да є прави компресите. 
Тя отвори прозорците и проветри 
стаята. Не успя да изгони само 
малката пеперуда, която летеше 
в кръг над свещта до леглото на 
майка є. Теодора беше обяснила 
на Кера, че пеперудата била вля-
зла отнякъде още в първия ден, 
когато Люба вдигнала темпера-
тура. Сестрата опитала какво 
ли не, за да прогони създанието, 
но то не спирало да се върти над 
свещта. Дори след като спряха да 
палят свещта и Кера отвори ши-
роко прозорците, пеперудата не 
се махна. Тогава, посъвзела се от 
болестта, Люба рече:

- Тя е единственото опасно 
нещо в тази стая на жалка без-
опасност - и погледна към хар-
тиените чинии, сложени там на-
место тези, които преди всеки 
ден чупеше. - Оставете я да лети. 
После, след като хвърли една от 
фалшивите си чинии към стената, 
заплака.

Кера така и не разбра "опас-
ността", която се криеше в пепе-
рудата и я остави при майка си. 
Ето защо, когато малкото насе-
комо изчезна, Кера го отдаде на 
Големия лов на пеперуди на брат 
си.

Петър беше престанал да из-
лиза от стаята си, когато сес-
тра му се върна в къщата. Така 
той имаше повече време да мисли 
за образа на малката пеперуда. 
Първата в Онтос, откакто баба 
му ги беше изгорила всичките. 
Започна да рисува крилата є и да 
лепи скиците си по стените. Скоро 
Кера го видя да пробива с някакъв 
странен инструмент стената на 
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кухнята. Когато го попита какво 
прави, Петър отвърна:

- Трябва да съборя стената, 
така ще съм по-близо до пеперу-
дите.

Кера не обърна внимание на 
думите му. Тя забеляза голямата 
дупка в стената чак когато тече-
нието є докара настинка. Петър 
обаче излизаше всеки ден от там и 
се отправяше по горските пътеки, 
покрити с избуяла от дъждовете 
и топлото време трева. Връщаше 
се късно и този път минаваше през 
вратата. Макар сестра му никога 
да не го забелязваше. Тя разбра 
какво е правил едва когато намери 
в стаята му стоте буркана с пе-
перуди - всичките наследници на 
онази, която летеше над свещта 
в стаята на Люба. Тъй като това 
стана, след като най-сетне беше 
видяла големия зеещ отвор в сте-
ната, този път тя му зададе само 
един въпрос:

- Защо излизаш през дупката?
Той я погледна и каза:
- Защото оттам гората е по-

близо.
Отчуждението на Петър от 

хората нарастваше с всеки ден. 
Дотолкова, че започна и да се при-
бира през дупката.

Кера беше изцяло погълната 
от грижите за лудата си майка, 
откакто Теодора престана да 
идва в къщата. Това се случи, ко-
гато сестрата видя в двора на 
къщата насядали в кръг стотици 
дяволи. Тогава отново стигна до 
същото заключение, което още 
преди години беше направила:

- Лудостта все пак е заразна.
После се затвори в дома си до 

деня, в който забравата я погълна 
изцяло.

Така Кера остана сама с майка 
си в едната и с Петър в другата 
стая. Следейки промените у него, 
сестра му виждаше първите плахи 
стъпки на лудостта. В началото 

тя беше обвита в було от тайн-
ственост и лесно можеше да се 
сбърка с добра гостенка. Опивайки 
се от възможностите, които об-
себващата го лудост му предла-
гаше, Петър постепенно започна 
да повдига булото є. Най-накрая 
я видя гола и истинска - такава, 
каквато бе. Саможивото є оба-
яние се превърна в спасение за 
душата му от рошавите лапи на 
самотата. Кера отдавна знаеше, 
че брат є ще полудее. Знаеше го 
още от деня, в който майка є за 
първи път счупи чиния. В онзи ден 
тя отново видя Сванте Арениус. 
Именно той є беше предсказал бъ-
дещето.

3

На Кера є пролича, че е бременна 
чак когато бебето се раздвижи в 
утробата є. Затова и тя, както 
и останалите, се убеди в бремен-
ността си, след като навлезе в 
последния триместър. Тогава раз-
бра, че детето е непорочно заче-
нато. Постепенно се наложи някой 
да є помага и тя нае за домашна 
помощница Мара, възрастна аст-
матичка. Кера є отстъпи една от 
празните стаи. Така, когато Кера-
Тамара се роди, в къщата за първи 
път имаше толкова много хора.

Докато Кера-Тамара растеше, 
за нея се грижеше само старата 
Мара. Малкото момиче не прили-
чаше нито на майка си, нито на 
някой друг от семейството. Ето 
защо Кера бе сигурна, че тя са-
мата е истинска Богородица. Това 
бяха първите прояви на нарци-
сизма, който беше наследила от 
майка си, все още болна от онази 
странна болест. През това време, 
докато Кера вече виждаше лика си, 
изобразен на икони, Кера-Тамара 
израстваше между отчаяната лу-
дост на баба си и астматичните 
кризи на Мара.
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Един ден, докато още беше 
малка, Кера-Тамара влезе в ста-
ята на Люба. Тя беше в един от 
своите пристъпи на адекватност 
и оживеност. Детето се доближи 
до леглото є и тя го прегърна, 
като му се усмихваше. Тогава Кера 
влезе и видя дъщеря си и майка си 
заедно. Люба се обръщаше към 
внучката си така, както в ред-
ките си прояви на обич се беше об-
ръщала и към нея самата.

- Каква весела и щастлива нос-
талгия! Това трябва да се пре-
върне в картина! - рече Кера, като 
за кратко се откъсна от собст-
вените си мисли. И така в кори-
дора, пред стаята на Люба, скоро 
увисна красива рисунка. Именно в 
нея щеше да се взира Кера-Тамара, 
малко преди да разбере за какво са 
чертичките по стените.

Кера престана да мисли за себе 
си в деня, когато разбра колко е 
остаряла майка є. Тя влезе в ней-
ната стая и за първи път я видя 
да стои изправена. Беше бледа и 
със сериозен поглед. Чак тогава 
дъщеря є видя бръчките, които се 
бяха образували около очите и на 
челото є. Косата є беше проша-
рена, а на лицето си имаше кафяви 
петна. Беше смазана от цялата 
наложена є безопасност. Грижите, 
хартиените чинии и незадоволе-
ното любопитство я бяха убили 
много преди мига, в който се 
строполи на плочките. В този миг, 
когато Кера влезе и видя права 
майка си, преди тя да се срути на 
пода, Люба є каза само едно:

-Лудостта е клеймото на са-
мотата!

После потрепери и падна 
мъртва пред очите на дъщеря си. 
Това беше единствената стая с 
плочки. Затова, когато Мара най-
сетне влезе в стаята, след като 
Кера я извика с крясъци няколко 
пъти да дойде, трупът вече беше 
започнал да изстива.

4

Кера-Тамара порасна, без да 
види и една пеперуда. Тя прекара 
детството си, изучавайки речни-
ците на Люба и книгите с пиеси, 
които взимаше от малката биб-
лиотека на селото. През живота 
си момичето така и не узна за 
Големия лов на пеперуди на чичо си.

Кера затвори брат си в ста-
ята на Люба, а неговата даде на 
Кера-Тамара. Мара продължи да 
живее в къщата, грижейки се вече 
за Петър. Веднъж тя го завари да 
стои втренчил поглед в една от 
стените, изрисувани с криви чер-
тички. Тогава тя си помисли: ''Тази 
стая е обречена да бъде обител на 
лудите''. 

Кера дълго се смяташе за 
нормална. Поне  докато Сванте 
Арениус все още я навестяваше. В 
деня, в който той спря да идва, тя 
прозря, че е бил мъртъв от много 
години насам. Тогава тя повтори 
думите, които Теодора изрече в 
деня, когато видя стотиците дя-
воли:

- Лудостта все пак е заразна.
Кера-Тамара остана единстве-

ният наследник на Люба с добро 
психическо здраве. Тя започна 
да се интересува от театър в 
деня, когато отвори първия том 
с пиеси на Аристофан. По-късно, 
вече в юношеска възраст, видя 
как траурна процесия излиза от 
малкия селски театър. Умряла 
беше единствената комедийна 
актриса, която селището Онтос 
някога беше познавало. В онзи ден 
Кера-Тамара не можа да разбере 
защо всички опечалени плачеха. 
Мислеше, че усмивките са задъл-
жителни на погребението на един 
комедиен артист. В този ден тя 
реши да върне смеха в театъра.

Започна да шие първите си 
костюми и да се превъплъщава в 
героите от любимите си комедии. 
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Някои от тях по случайност бяха 
оцелели от кладата на суетите** 
на Люба. Не мина много време и 
Кера-Тамара се яви за роля в те-
атъра. Тя така добре влезе в об-
раза на полудяла вдовица, погаж-
даща номера на близките си, че 
журито я избра веднага. Започна 
още същия ден, като є определиха 
да дели гримьорна със Сара - дъ-
щерята на Теодора. Майка є беше 
є дала еврейско име, мислейки, че 
така ще я предпази от стоти-
ците дяволи в градината на Люба.

Между двете актриси веднага 
се зароди приятелство, свързано 
и с общото минало на майките им. 
Теодора беше мъртва от две го-
дини. Тя така и не беше разбрала, 
че двете букви "М" на ръката є 
бяха є отредили по-различна съдба 
и прекомерна чувствителност. 
Кера-Тамара се привърза към Сара 
като към родна сестра, макар то-
гава още да не знаеше, че това є 
чувство не след дълго ще се пре-
върне в любов.

Така постепенно дните за-
почнаха да се преплитат между 
сцената и бурния аплауз на пуб-
ликата, времето, което двете ак-
триси прекарваха заедно, и послед-
ните писъци на живота в къщата, 
в която Люба беше изпочупила 
всички чинии. Смъртта се беше 
заседяла там по-дълго, отколкото 
където и да е другаде.

В края на последното лято 
преди съдбовния дъжд от стъ-
кълца, Кера най-накрая напълно 
се убеди, че е луда. Това стана, 
след като си спомни за думите 
на Арениус и се замисли над тях. 
Беше є ги казал последния път, ко-
гато я посети. Но Кера така и не 
си спомни, че всъщност той беше 
повторил онова, което майка є 
каза в мига преди да се строполи 
на плочките: ”Лудостта е клей-
мото на самотата.”

5

Хората в селото Онтос повяр-
ваха в жегата, чак когато едно 
яркозелено дърво се запали и из-
горя цялото. Именно него видя 
Петър от стаята си и повярва, че 
се повтаря стореното някога от 
баба му. Един от дните, в които 
нямаше представления, Кера-
Тамара реши да прекара в стаята 
си. Никога не разбра откъде са се 
появили всички буркани с мъртви 
пеперуди. Слънцето огряваше 
нежното є мъдро лице, докато тя 
си мислеше: "Сигурно са от пра-
баба ми. Чувала съм да я свързват 
с пеперуди.” Тогава още не знаеше, 
че малко преди да излетят стоти-
ците дяволи, тя ще види първата 
пеперуда след Големия лов на чичо 
си.

6

Беше късен следобед, когато 
Петър за първи път излезе през 
вратата на къщата. Отиде при 
карамфилите, които Мара то-
ку-що беше поляла и започна да 
рови в пръстта им, забивайки но-
ктите си все по-дълбоко. После 
натри с кал челото си и прекоси 
двора, без да бъде забелязан от 
никого. След три дни го откриха 
мъртъв. Лежеше на зелена поляна 
в гората. Когато откри трупа му, 
овчарят на селото забеляза само 
калното петно във форма на пе-
перуда на челото му и следата от 
прорезна рана на гърлото. Тогава 
хората в Онтос се убедиха в чо-
вешкия произход на Петър, когото 
досега бяха смятали за някакво 
диво чудовище, ловуващо пепе-
руди.
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7

Кера все по-често усещаше 
как някой я наблюдава. Скоро по-
вярва, че това са празните очи 
на Смъртта. Никога обаче не раз-
бра, че това беше само един черен 
ангел. Смъртта, и тя като всички 
други, си имаше свои помощници. 
В началото Кера виждаше как 
отстрани я гледа бледа сянка. 
Постепенно започна да я усеща 
зад себе си, където и да се нами-
раше. Така един ден се обърна и 
видя ангела точно зад себе си. Не 
като привидение, а като наситена 
с живот фигура. Носеше черно на-
метало, под което беше изцяло 
гол. Това накара Кера да реши, че 
трябва и тя да се съблече. Когато 
го стори, тя пое подадената 
ръка на пратеника на Смъртта 
и тръгна с него като с мил съра-
тник.

8

Кера-Тамара разбра, че е влю-
бена в Сара в последния ден на 
есента. По същото време видя и 
първите следи от забрава в по-
гледа є. В началото Кера-Тамара 
се стараеше да скрие и от себе 
си какво чувства, за да не се об-
рича на болката, която недалеч-
ната смърт на Сара щеше да є до-
несе. Болестта на забаравата*** 
се предаваше в семейството на 
Сара подобно на цвета на очите. 
Но дори това не попречи на Кера-
Тамара дълго време да заспива 
с мисълта за момичето с еврей-
ско име. Макар да бе сигурна, че 
то никога няма да я обикне. Най-
вече, защото скоро нямаше дори 
да я помни. Въпреки това, когато 
един ден Кера-Тамара срещна Сара 
пред стълбите на театъра и вни-
мателно я погледна в очите, тя 
вече знаеше, че не може да из-
бегне бъдещето, предрешено от 

деня, в който прабаба є изгори 
пеперудите. Оттогава се втурна 
в чувствата си като подплашена 
от изстрел сърна. Прекарваше 
със Сара всеки миг, ала без да є 
покаже какво отчаяно изпитва. 
Задоволяваше се само да е до 
нея и да усеща допира на тялото 
є, когато двете вървяха заедно. 
Тесният свят на малкото селище 
Онтос стана по-широк, а живо-
тът за Кера-Тамара по-щастлив. 
Така те със Сара за първи път 
изумиха хората с пиеса и в двата 
жанра - на трагедията и на коме-
дията. Кера-Тамара измисли иде-
ята, а Сара, която досега беше 
играла само в трагедии, є помогна 
и написа сценария. Тогава тя не 
знаеше, че не след дълго забра-
вата щеше да є отнеме възмож-
ността да запомни дори заглави-
ето. Постановката се казваше 
”Люба”.

9

Бабата на Кера-Тамара умря 
години преди децата си. Но 
тръгна със Смъртта едва когато 
узна смисъла на последните думи 
на майка си. Дотогава Люба сто-
еше в кухнята, без никой да я за-
белязва. В пролуката между жи-
вота и смъртта тя си спомняше 
за всичките си строшени чинии. 
Люба беше единственият човек 
в селото, когото Смъртта дойде 
лично да вземе. Люба обаче не бе 
готова да тръгне с нея. Смъртта 
прие отказа є да я последва и се съ-
гласи да я чака до деня, в който се 
почувства готова. Тогава не пред-
полагаше колко време ще мине, до-
като не заваля съдбовният дъжд 
от стъкълца.

Кера-Тамара отдавна таеше 
в душата си неизбежната раз-
връзка на всичките си щастливи 
дни. Разбираше, че забравата 
все повече обладава Сара. Убеди 
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се напълно, когато момичето за-
почна да се храни с ръце. Но така 
и не посмя да є каже. Безмълвно 
гледаше как тя заживява в своята 
безпаметна вселена. Отчайваше 
се само като виждаше напразните 
усилия на приятелката си да из-
гради своята роля в първата тра-
гикомедия, която трябваше да се 
играе на сцената на театъра в 
Онтос. 

Когато Кера-Тамара излезе от 
стаята си в деня на представле-
нието, тя си мислеше единствено 
за Сара. Беше убедена, че пиесата 
ще се провали. Затова се спря 
пред картината на Кера. Тя я беше 
нарисувала, когато видя майка си 
да се радва на Кера-Тамара в ста-
ята, цялата изрисувана с черти 
по стените. Всъщност именно 
споменът за изрисуваните стени 
накара Кера-Тамара да влезе 
вътре за първи път след смъртта 
на Петър. Загледа се в стоти-
ците чертички, чудейки се защо 
ли Люба е започнала да ги рисува. 
Когато по-късно същия ден мал-
ките стъкълца разкъсаха плътта 
є, тя вече знаеше, че те отгова-
рят точно на броя на пеперудите, 
които Петър някога хвана и за-
твори в буркани.

Малко преди да тръгне към те-
атъра за първата трагикомедия, 
която хората в Онтос така и не 
можаха да видят, Кера-Тамара чу 
звук, идващ от кухнята. Звук от 
чупене на чинии. Проследявайки 
звука, тя влезе в кухнята и видя 
баба си да троши двата наскоро 
купени сервиза. Тогава изрече със 
странен патос:

- Не знаех, че духовете могат 
чупят чинии.

Люба, която изглеждаше по-
жива от всякога, спря бистрия си 
поглед върху Кера-Тамара:

- Всичко тръгва от старата. 
Тя изгори пеперудите. Впрочем 
аз чак днес ще подам ръка на 

Смъртта.
После добави:
- Преди това ще завали съдбов-

ният дъжд от стъкла и след него 
дяволите ще литнат в небето. 
Така предсказанието ще бъде из-
пълнено.

След това Люба отново про-
дължи монотонно да чупи серви-
зите, а вятърът, нахлуващ през 
дупката, която Петър проби на-
времето, ставаше все по-силен. 
Предвещаваше буря.

10

Кера-Тамара влезе в театъра, 
като не спираше да мисли за по-
следните думи на баба си. После 
затърси приятелката си, но ни-
къде не можа да я открие. Реши, 
че и тя беше повярвала в неус-
пеха, който щеше да има пиесата. 
Кера-Тамара се оглеждаше за Сара 
повече от половин час, когато 
най-накрая я намери застанала 
пред старото овъглено тисово 
дърво в задния двор на театъра. Тя 
си помисли, че Сара прави отчаян 
опит да запомни всичките си ре-
плики, втренчвайки се в неподви-
жен обект. Миг по-късно видя мал-
ката пеперуда, която държеше в 
ръцете си. Кера-Тамара всъщност 
за първи път виждаше пеперуда. 
Беше излязла от тисовото дърво, 
което много отдавна някой беше 
запалил. Кухият му ствол беше 
единственото останало нещо от 
него и сега бе дом на червеи и ме-
соядни мравки****. Кера-Тамара все 
още не знаеше, че именно това 
дърво бе запалила навремето пра-
баба є.

Тогава Сара се обърна и Кера-
Тамара видя лицето є. Тя се скова 
от студ, въпреки топлия ден. 
Забравата напълно беше погъл-
нала Сара. Точно както бе сторила 
и с Теодора. Кера-Тамара преодоля 
шока си навреме, за да види как 



66

малката пеперуда литва от ръ-
ката на Сара, която рязко потре-
пери. Треморът, който я обхвана, 
беше досущ като този, който ня-
кога раздвижи за последен път су-
хите ръце на Стояна. След малко 
Сара  побягна след пеперудата.

Когато Кера-Тамара тръгна да 
се прибира, все още чуваше зло-
вещия вик на Сара. Устремила се 
след пеперудата, тя не успя да 
види зейналата дупка на мястото 
на дерето, в което хората хвър-
ляха боклука си. Досега то беше 
винаги пълно. Тази сутрин за първи 
път го бяха почистили.

Когато стигна пред къщата, 
Кера-Тамара беше вглъбена в от-
чаяни мисли и не видя, че Люба 
стои на терасата. По лицето 
на баба є се четеше разбиране и 
покой. Тя каза на висок глас, гле-
дайки към небето:

- Онова дърво... изгори го пра-
баба ти.

Едва сега Кера-Тамара раз-
бираше. Осъзна, че беше видяла 
първата пеперуда в Онтос след 
Големия лов на чичо си, за който 
чак сега си спомни да е чувала 
като много малка. Тогава усети 
как стъкло одраска бузата є. Тя 
се стресна. Хвана стъкълцето и 
погледна колко фино бе то. После 
друго стъкло ухапа челото є и след 
миг цялото є лице беше нарязано. 
Но тогава момичето вече знаеше. 
Не се съмняваше, че именно то 
трябва да плати цената за уби-
тите пеперуди. Разпери ръцете 
си и затвори очи. Кера-Тамара 
беше готова да посрещне съд-
бата си. Цялото є тяло кървеше. 
Няколко по-едри стъкълца се вря-
заха в дланите є и тя остана като 
прикована на кръст. 

Дъждът валеше силно и мо-
нотонно. Земята се покриваше с 
режеща сол, която затрупваше 
Кера-Тамара под себе си. Тя бе 
единственият човек от семей-

ството, който не беше посегнал 
на нито една пеперуда. И Люба. И 
затова Смъртта дойде лично да 
ги вземе със себе си. Когато Кера-
Тамара се изгуби под стъкълцата, 
Люба каза на Смъртта, която 
беше ненадейно изникнала до нея:

- Дъщеря ми бе луда от деня, 
когато за първи път видя Сванте 
Арениус. Тя истински прозря само 
едно – в действителност бе 
Богородица.

После Смъртта я качи на гърба 
си и разтвори големите си черни 
крила. Те полетяха, а скоро на 
крилата до Люба се оказа и Кера-
Тамара. Без нито една драскотина 
по тялото. Дяволите, които само 
Теодора видя, най-сетне напус-
наха двора и излетяха малко след 
тях. Къщите в селото вече бяха 
заровени под хиляди стъкълца. 
Единствено червеният покрив на 
къщата все още се виждаше. Там, 
през една от капандурите на та-
вана, се беше покатерила Мара. 
Старицата недоумяващо се ог-
леждаше наоколо, докато дъждът 
разкървавяваше скалпа є.

----------------

Минаха много години, докато 
заселници отново дойдоха по тези 
места. Когато това стана, вятъ-
рът отдавна беше отвял стъкъл-
цата и спомена за малкото село 
Онтос. Новите хора не даваха на 
селищата си имена, защото вяр-
ваха, че носят нещастие. На това 
ги беше научила легендата за едно 
далечно село, което било изличено 
след дъжд от хиляди стъкълца. 
Затова, когато построиха града 
си, те му дадоха името Z.

В нощта, когато вилня първата 
и последна буря в новопостроения 
град, всички се изпокриха по домо-
вете си. Богатите прибраха без-
домните и бързащите забавиха 
ход, за да вземат на ръце децата 
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си. Блоковете отвориха врати за 
котките, а уличните кучета пус-
наха при домашните. Бурята беше 
толкова силна, че гръмотевиците 
замалко не унищожиха някои от 
сградите. Когато една светка-
вица проблясна близо до най-ви-
соката сграда в града, тя освети 
образите на стотиците дяволи, 
насядали в кръг на покрива. Никой 
от тях не беше продумвал още, 
откакто Теодора ги беше видяла 
в двора на Люба. Те се намираха в 
Ада на тишината. Тогава едно от 
съществата - мършаво и с големи 
рога - се обърна към друго, стоящо 
в центъра на кръга:

- Дали… човеците ще преста-
нат някога?

Въпросът беше към тартора 
им. Той му отвърна с кървясал по-
глед:

- Хората - каза, поглеждайки 
към мокрия град - винаги се науча-
ват. Но никога от първия път. В 
Онтос никой никога нямаше да за-
бележи човека до себе си - завърши 
и печално залепи устни.

  За няколко мига лицето му 
беше застинало в горчива гри-
маса. После замахна с жилестата 
си ръка и извика на всички:

- Да отлитаме!
Дяволите нададоха зверски вой 

и полетяха към облаците. След 
тях се образуваха две завеси от 
вятър, които се сблъскаха, раз-
пръсквайки капки дъжд. 

Скоро бурята утихна и хората 
наизлязоха по улиците. Животът 
отново започваше и поставяше 
всеки на мястото, отредено му 
от съдбата. В мигове на нужда 
обаче хората от град Z винаги си 
помагаха. А и главатарят на дяво-
лите се погрижи да остави някои 
свои помощници тук. Като пепе-
рудите. Първата от тях полетя 
в небето, когато бурята спря. 
Никой не разбра, че това беше 
същата пеперуда, която някога 

летеше над свещта в стаята на 
Люба. 

 

* Химик, открил степента на 
електролитна дисоциация и дока-
зал значението на свойствата на 
електролитите.

** Кладата на суетата е пуб-
личното изгаряне на светски 
книги.

***Болестта на Алцхаймер.
****Месоядната мравка-дърво-

точник.



68

Creative Corner
Разкази

Падаща звезда
Илина Недева

Денят беше хубав, светъл и 
топъл. Малкото момиченце се 
плискаше на Бургаския плаж, съ-
бираше миди и слънчеви лъчи. 
Радваше се на вълните и мор-
ската пяна, която приличаше на 
сапунени мехури. Беше лято и тя 
къмпингуваше със семейство си 
всяка година на едно и също място. 
Всяка клечка и буболечка по плажа 
є беше интересна. Водораслите є 
приличаха на кичури зелена коса и 
тя си представяше как нимфите 
се сресват с гребени от морски 
миди. Пясъкът є приличаше на 
ванилова захар. Представяше си 
медузите като огромни перли. 
Бягаше по плажа цял ден и оста-
вяше следи по мокрия пясък. 

Неусетно дните минаваха, но 
вечер тя пак беше на брега. Тогава 
беше най-красиво. Любимото є 
време за мечти. Чуваше вълните и 
тихия глас на майка си, само на ня-
колко крачки от нея, пукането на 
пръчките в огъня до палатката. 
Беше спокойна, щастлива и замеч-
тана. Лунната светлина играеше 
своя нежен танц във водата. 

Тя обичаше да гледа звездите, 
но същата тази вечер имаше само 
няколко. Чудеше се колко нависоко 

бяха. Кои ли са те? Представяше 
си ги като феи. Искаше да ги 
стигне, да ги разгледа отблизо. 
Мечтаеше да поговори с тях. 
Чакаше да се появят още и още. 
Когато забележеше, че е изник-
нала някоя нова звезда, скачаше в 
тъмното и извикваше:

Още една, още една! 
Понякога се опитваше да ги 

нарисува на пясъка, но вълните 
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ги отмиваха. Вечер ги сънуваше. 
Сънят є беше приказка. Приказка 
– вълшебна и истинска. Феите сли-
заха при нея в ефирни рокли, бле-
щукащи на лунната светлина. Тя 
танцуваше заедно с тях и си гово-
реха за какво ли не. Момиченцето 
им споделяше своите най-съкро-
вени тайни, мечти и желания. 

Сутрин си мислеше, че е въл-
шебница и чакаше с нетърпение 
нощта на брега, за да види пак 
феите. И така всяко лято. 

Една вечер, отново през месец 
август, разхождайки се по плажа, 
едно зелено водорасло се заплете 
между пръстите на крака є и тя 
се наведе да го вземе. Погледна 
го. Луната тъкмо се показваше. 
Погледна към нея, после пак към 
водораслото. С крайчето на окото 
си видя падаща звезда. Извади 

телефона от задния джоб на дън-
ките си и го захвърли заедно със 
сандалите си, които  държеше в 
едната си ръка. Нави крачолите 
си, намери бързо пръчка и започна 
да пише на мокрия пясък. Луната 
осветяваше всяка нейна буква...

От небето спуска се звезда
И оставя синкава следа.
Дете поглежда към небето.
Към малката звезда, където
Полетя една мечта. 
Истинска и чиста беше тя.
Сви ръчички и затвори очички. 
Помоли малката звездичка
Да литне, като птичка.
Да литне над морето 
И да стигне до небето.

След десет години на същото 
това вълшебно място, тя се за-
върна в своя приказен свят.
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Водна Стая
Кристиян С.

От началото на времето живеем в океан
В единия край си ти, в другия те чакам сам 
Вълни с цвета на небето заливат света ни
На вкус по-сладки от онези митове солени

Рибките ни гледат със странни погледи
Нашите тайни не знаят, бъди спокойна ти
Помахваш – приливът гали челото ми 
Изпращам ти водни целувки, усещаш ли?

Ще преплувам океана, стотици хиляди месеци
Дори и да заспивам, пак ще мисля за лицето ти
Радарът ще показва тихия ритъм на сърцето ти
Нямам търпение да го подържа в ръцете си

Подводният свят е толкова красив
Знам, че може да е твърде ужасяващ
Но за теб бих скочил пред акула или кит
Няма да ни чуват, ако се скрием във водна стая

С крила от мехурчета при теб ще долетя
Ще гледам в морските очи и целувка ще ти подаря 
Ако въобще не се получи, просто нека се посмеем 
Просто нека се посмеем...

Ще плувам със делфини до ръба на света
Поеми си въздух, нищо, че си под вода
И задръж го търпеливо, някой ден ще те открия 
Дори океанът да замръзне, обещавам да опитам

Ти си толкова далеч
Но знаеш ли
Усмивката ти днес
Успя да ме втечни

Беше вълшебно
Нищо, че не я видях
Но я усетих 
И с усмивка аз заспах

Стихотворения
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Картини

"Силата на мисълта”, Ивет Иванова
Всички мисли с емоционален товар, съчетани с вяра, незабавно започ-

ват да се преобразуват в своя физически еквивалент. Единствените 
ограничения пред ума са онези, които си създаваме сами.
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"Вълшебна гора", от Ивайла Бързачка
Това е една моя картина, рисувана преди повече от 4-5 години. Името 

ѝ е "Вълшебна гора" и е в стила на приложните изкуства. Интересното 
за нея е, че разкрива фантазиите на едно дете за магически свят с при-
чудливи форми и цветове. Рисувана е с комбинация от над 30/40 раз-
лични нюанса и не е използвана четка. Всичко е сътворено с помощта 
на пръсти.
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”Illusion”, Гергана Вълчева
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Кои сме ние?
Здравейте! Казвам се Елвира Димитрова и съм основател и ре-

дактор на списанието. До скоро преподавах по английски език, а в мо-
мента следвам магистратура Медия и Комуникация в Швеция. Идеята 
за списанието се роди точно благодарение на ежедневната ми инте-
ракция с учениците, които непрестанно ми показват колко начетени и 
нахъсани могат да бъдат младите хора и колко много потенциал имат. 
Нужни са им единствено терен за изява и подкрепа от наша страна. Аз 
вярвам, че всяка история е от значение и че всеки човек заслужава да 
бъде чут, така че целта ми е да помогна на учениците да повярват, че 
гласът им и трудът им са важни. Защото наистина е така. They Matter.

Здравейте! Аз съм Вероника Кирилова. Живея в град Перник. 
Завършила съм бакалавърска степен Българска филология и в момента 
следвам магистратура Управление на човешките ресурси. Работя в 
администрацията на IT фирма, а свободното си време запълвам със 
спорт, книги и филми. Интересът ми към литературата и писането 
ме подтикна да приема поканата да стана помощник–редактор на спи-
санието ”We Matter”. Харесах изключително много замисълът, който се 
крие зад този проект и се надявам заедно с помощта на всички будни 
ученици и целия екип, да го развием във времето и да се получи голям 
успех, защото гласът на децата заслужава да бъде чут.

Казвам се Ася Стефанова, на 17 години. Живея в град Перник и пиша 
за списанието. Обичам да научавам нови неща постоянно и след това, 
пишейки да предам мислите си и чувствата си на хората. Освен това 
се занимавам активно с танци и астрология в свободното си време.

Здравейте! Казвам се Гергана Вълчева. Уча компютърна графика 
в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотогра-
фия. Обичам изкуството във всичките му видове. Прекарвам сво-
бодното си време в рисуване, пеене и танци. Хоби ми е четенето, 
а сноубордингът е любият ми зимен спорт. Предизвикателствата 
и надграждането на дейностите, с които се занимавам, са моята 
страст.

Здравейте! Аз съм Анна Благоева. Имам всевъзможни интереси и 
хобита, сред които музика, литература, българска филология, люби-
телска фотография, а от скоро и изобразително изкуство. Обичам 
да предизвиквам себе си и да опитвам нови и интересни неща.

Редактор съм в списанието, надявам се да предам страстта си 
към родния език на участниците и да бъда полезна на всеки, който има 
интерес да се занимава с писане и търси своята изява в "We Matter". 
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Здравейте! Казвам се Гергана Димитрова и съм на 15 години. От 
град Кърджали съм и уча Хардуер-софтуер с математика. Обичам да 
чета още от малка, а от година започнах да правя опити и да пиша, 
затова когато разбрах за списанието реших да се пробвам. Това е чу-
десна идея за нас, учениците, да правим това, което ни харесва.

Казвам се Десислава и съм на 16 години. Родом съм от Перник, но 
живея в чужбина. През свободното си време обичам да пътешествам, 
да се разхождам сред природата, да чета и танцувам. Обичам да нося 
позитивни емоции и да помагам. Реших да пиша за списанието, защото 
харесвам идеята и обичам да предизвиквам себе си.

Здравейте! Казвам се Джулиана. Тъй като един от многото ми ин-
тереси интереси е писането, реших без съмнение да се включа в WE 
MATTER. Хората казват, че един човек никога не трябва да чака въз-
можност, чрез която да блесне. Трябва сам да си я създаде.

Здравейте! Казвам се Елена Йорданова и съм на 18 години. Живея в 
град Перник, но уча в София, което ограничава свободното ми време. 
Комуникативен човек съм и предпочитам да съм сред приятели. Обичам 
да спортувам, креативна съм и ми доставя удоволствие ръчно да из-
работвам различни подаръци за близките си. Мечтая да пътувам из 
целия свят.

Здравейте! Казвам се Ивайла и съм на 17. Ако имах три думи, с 
които да опиша себе си, те щяха да са креативност, изкуство и ино-
вативност. Рисувам от 10 години, уча езици и обичам да предизвиквам 
себе си с нови хобита.
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Здравейте! Казвам се Ивета Георгиева и съм на 17 години. Живея в 
град Перник и пиша за списанието. За себе си мога да кажа, че съм им-
пулсивен и емоционален човек, който обича да експериментира с нови 
занимания. Прекарвам свободното си време в спортната зала, където 
тренирам волейбол вече пет години.

Здравейте! Казвам се Ивет и съм на 17 години. В училище изучавам 
специалност "Компютърна графика", а това е именно нещото, с което 
бих искала да се занимавам в бъдеще. Обичам да се впускам в предиз-
викателства и да опитвам нови неща, затова реших да участвам в 
списанието, защото смятам, че това е доста извън зоната ми на ком-
форт и по този начин мога да видя реално на какво съм способна.

Здравейте, аз съм Йоана! Студентка съм по психология и вяр-
вам, че тази наука изразява личността ми. Много съм благодарна, че 
участвам в списанието, защото мога да изразявам мнението си и да 
бъда чута, както и да работя с много мотивирани хора. Интересите 
ми са свързани най-вече с пълноценния начин на живот и междулич-
ностните отношения. Ако трябва да опиша списанието с една дума, 
то тя би била Вдъхновение!

Здрасти, казвам се Крис! Почти на 19 съм и пиша стихотворения 
вече над три години. Темите им са някак лични, но много искам да раз-
бера какво мислите за тях. Радвам се, че We Matter ми дават такава 
чудесна платформа за изява. Вълнувам се и се надявам идеите ми да 
са ви интересни! 

Казвам се Илина Недева, на 17 години от град Бургас. Занимавам се 
с изкуство, пиша стихове, танцувам и рисувам. Печелила съм много ли-
тературни и художествени конкурси. Най-често обичам да пиша сти-
хотворения за деца. За мен изкуството е начин на себеизразяване; 
начин да покажа на всички какво виждам аз.
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Казвам се Селин Пандурова и съм на 17 години. Живея и уча в гр. 
Никопол. През годините съм участвала в много извънкласни дейности: 
заемала съм длъжност на заместник председател в училищния парла-
мент; участвала съм в концерти като водещ и актьор. През летните 
ваканции посещавах кръжок по приложни изкуства, а от година и поло-
вина се занимавам с @our.favourite.books

Kазвам се Ния. Аз съм един 17-годишен начинаещ любител фо-
тограф, който обича изкуството и цели да го опознае във всяка една 
негова форма. За мен то е начин на живот. Помага за едно по-добро и 
усмихнато възприемане на живота. Изкуството е един хубав път, по 
който да поемеш, без да се замислиш, за да бъдеш щастлив и удовлет-
ворен от това, което правиш, както за себе си, така и за останалите.

Здравейте, казвам се Никол! Вдъхновението ми да започна да пиша 
в списанието дойде от това, че обичам да творя, да давам съвети и 
да споделям позитивни емоции, а то ми дава точно тази възможност. 
Когато харесвам нещата, които правя, те ми се отдават и се полу-
чават добре. Затова смятам, че да пиша за списанието ще ми бъде 
приятно, защото всички работим с голямо жание и много любов.

Казвам се Мария Стаматова, живея в град Пловдив. Всестранно 
развита личност съм. Обичам козметика, грим, книги, спорт, но най-
много обичам да пиша. Всеки ден в главата ми се върти нова история 
и затова постоянно около мен има тефтер и химикал. Освен това оби-
чам да танцувам и съм запалена по зодиите.

Здравейте! Казвам се Мари Стефанова, на 17 години, от град 
Перник и уча в ГПЧЕ ”Симеон Радев”. Чуждите езици и култури винаги 
са ми били интересни, затова в момента изучавам не един, а четири 
езика – немски, английски, испански и руски. Рядко излизам от зоната 
си на комфорт и мисля, че писането за списанието е едно добро начало. 
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Здравейте, казвам се Симона Александрова. В момента уча жур-
налистика в Софийски унивеситет “Св. Климент Охридски”. Обичам 
предизвикателствата и новите запознанства. Моята цел в We Matter 
е да допринеса за по- качественото образование в България и да бъда 
полезна на всеки, който иска да се изяви с писане в списанието. 

Здравейте! Казвам се Християна и съм на 14 години. Обожавам из-
куството, защото сплотява хората. То кара автори да пишат заедно, 
певци да създават дуети, танцьори да творят в синхрон. Най-любимо 
ми е да правя околните щастливи, било това само за миг.

Здравейте, казвам се Алекс Еринин и уча Графичен дизайн в Нов 
български университет. Отговарям за дизайна и оформлението на We 
Matter. Може да видите още от работата ми на behance.net/alekserinin.

Здравейте! Казвам се Диана Благоева и уча Уеб дизайн в Нов българ-
ски университет. Аз създавам илюстрациите за кориците на We Matter.

Здравейте! Моето име е Цветелина Димчовска и съм на 17години. 
Живея в град Перник и уча в Езикова гимназия ”С.Радев”. Хобито ми 
са танците и го практикувам почти през целия си живот- 13 години. 
Когато открих WE MATTER, веднага харесах идеята. Подкрепям спо-
делянето на мнение, особено когато го изразяват младите. Това е и 
основната причина да се включа в този проект.

http://behance.net/alekserinin
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