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

Нашето ЗАЩО
Да подкрепим българските мла-

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

Нашето КАК
• Да им покажем колко ВАЖНИ 

са ТЕ.
• Да им дадем възможност да 

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

• Да ги мотивираме да преслед-
ват целите си.

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

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

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

Нашето КАКВО
Ученическо онлайн списание, 

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

Скъпи младежи,
Това списание е създадено за 

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

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

Това е нашето ЗАЩО.
Това е и причината да създадем 

креативния брой. 
Знаем, че много от вас обичат 

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

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

Повярвайте и вие. 
YOU MATTER.

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

ones who do."
- Steve Jobs

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

- Mahatma Gandhi

We Matter
Creative #1
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Проза

Подател: анонимен
Адрес: Болница, II етаж
Получател: Живите
Адрес: Светът на Живите
Дата: денят на страшната диагноза

Колко време ми остава? Недостатъчно
С всяка изминала секунда съм по-близо до момента, в който всичко 

ще свърши. Поне за мен. С всяка поета глътка въздух се приближавам все 
повече и повече до мига, в който дъхът ми ще секне завинаги. Същото 
се отнася и за теб. Само дето аз се замислям, а ти най-вероятно не си 
даваш сметка за случващото се. Това, драги мой, е съществената раз-
лика между мен и теб – а не някаква диагноза или статистика. Защото 
едва когато часовникът започне да отмерва последните ни дни на 
Земята, оценяваме адекватно времето, което ни остава. И то винаги 
се оказва недостатъчно.

Страхувам ли се? Може би
Аз знам, че и преди съм я срещал – в друг живот, в друга вселена. 

Но не мога да ти кажа как точно изглежда. А и може би за всеки е раз-
лично. И макар че единственото, което помня, е, че е красива, аз не 
бързам да я срещна отново. За разлика от нея – явно все още имаме 
неразчистени сметки. Прави ли ти впечатление, че умишлено не назо-
вавам име? Всеки може би се досеща за кого говоря, защото Смъртта 
няма нужда от представяне.

Писмо до Живите
Текст: Джоана Дахабре
Инстаграм: @yavora.writes

https://www.instagram.com/yavora.writes/?hl=bg
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Писмо до Живите
Текст: Джоана Дахабре
Инстаграм: @yavora.writes

Но нима не знае, че има кого да обичам на Земята? Сигурно знае
И подозирам, че ще ме обвинят в предателство и изневяра, когато 

си отида. А справедливо ли е? – това не зная. Но тя е толкова пре-
красна, когато се усмихва, неподозираща злочестата ми участ. И слаб 
съм, Боже, да се боря и с болестта, и с бремето. Да, дължа є обясне-
ние. Тя усеща, че нещо лошо се задава като черен облак преди буря. 
Обяснението обаче ще почака, докато на негово място дойде ред на 
извинението. Ще ме упрекнеш, че ще бъде късно, но аз отдавна закъс-
нях. И егоист ли съм, кажи ми, че искам до последно да я виждам усмих-
ната? Не, аз не мога бурята да спра, но подслон за нея ще открия, до-
като най-страшното отмине. Пък и ще я пазя по-добре там горе – от 
лазурното небе. Затова не ме съди, читателю.

Дали плача? Само понякога
Защото, дявол го взел, искам още да живея – да вдишвам и да из-

дишвам, да плача и да се смея, да виждам и да усещам. Всяка нощ, ко-
гато заспивам, и всеки ден, когато се събуждам, в това се състоят 
най-съкровените ми мечти. Сега може би съм смешен в твоите очи 
– кой нормален има такива мечти. И ето го отговора – този, който 
знае, че умира. Докато дишам, ще казвам, че съм добре, защото най-го-
лямото щастие е това да си жив.

Отегчих ли те със своите разсъждения за смъртта? Вероятно
Но знаете ли, тук не говоря за смъртта като за край на живота, а 

като една неизбежна част от него. Трябва да привършвам с писмото си 
към Живите, защото времето ми е ограничено. Искам или не, трябва да 
побързам, за да не закъснея за своята среща в Отвъдното. Свещта ми 
догаря, мастилото ми свършва. Дописвам последните редове с кръвта 
си и напоявам листа със сълзите си с една единствена цел – да ви по-
могна да оцените живота си навреме, да се вкопчите в него и да го 
изживеете като за последно, защото всеки ден живеем, но не се знае 
кой от тях ще бъде последен.

С пожелание за живот, изпълнен със смисъл,
Анонимен

https://www.instagram.com/yavora.writes/?hl=bg
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Еволюция. Една дума, съдър-
жаща в себе си хилядолетия – 
може би единствената, дръзнала 
да поеме отговорността за това 
алчно създание, човека. За хищ-
ника, хранещ се със собствения 
си вид, а в кръвта на жертвите 
се оглеждат най-великите му по-
стижения. Всичко около нас някак 
червенее, отразяващо общото 
минало, което, подобно на непо-
требна вещ, хората захвърлят. 
Или забравят. Времето някак му 
се насити и сега то се въргаля по 
прашните улици. Често виждам 
печалната му усмивка на повърх-
ността на някоя локва. Спирам, 
поздравявам го и отминавам. Това 
е цикъл с дълги паузи, през които 
всякакви хора газят. Прекосяват 
го за миг и отминават. 

И ето, нищо не се е променило 
– дните са толкова еднакви, че е 
възможно да заспиш на 30 и да се 
събудиш на 60, без да видиш какво 
се е случило (или по-скоро раз-
бираш, че нищо не се е случило). 

Нощта е станала толкова дълга, 
че се успиваш за работа, и нямаш 
желание изобщо да ставаш. 

Това ли е причината за нашето 
съществуване?  Бягаме от себе 
си, за да бъдем част от другите. 

Отново забравяме миналото и 
този път оставяме в него душите 
си. За какво ли са ни? Гласовете на 
миналото умират първи, ала оста-
ват най-дълго сред нас. Стъпките 
ни се чуват все по- тихо. Крачките 
ни са все по-малки и все по-бързи. 
Започваме да губим цвета си и 
бавно, но сигурно, се превръщаме 
в призраци. Една нова болест, мо-
дерна пандемия. Болест на духа, 
за която няма лек – ние сме пър-
вите заразени. „Човек се ражда 
свободен, но навсякъде е в окови“ 
(Жан – Жак Русо). В окови от по-
средственост и малодушие. Как 
бихме могли да търсим себепозна-
ние, когато нямаме самоличност? 
С всеки следващ ден се отдалеча-
ваме от човешката си същност. 
От Бога. Защото не живеем. 
Не живеем, а съществуваме. В 
един безличен свят, в който само 
строим. Строим навеса под който 
да се скрием, когато завали…

Пороят
дойде ли –
земята да измие –
ще се издавим всичките…
Моля, запалете свещичка
за нас, за големия град!
За упокой.

(Иван Бързаков- из “Мъртвия град”)

С крилатите сандали 
по пътя към Ада
Текст: Теодора Милева
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Краката ми се влачеха по пус-
тия заснежен площад. Чувствах 
се като мърляв парцал, бършещ 
нишката от мръсотия, останала 
подир поредния съсипан живот. А 
кой я оставяше? Ами, съдбата, ес-
тествено! Тя нито за миг не спи-
раше забързания си ход и вечно 
дебнеше нова жертва, която да 
добави в списъка си с животи, 
които е очернила. Бе като зло на-
казание, не само за лоши (престъп-
ници и други), но и за добри – хора 
като баба, по-нежни от кокиче и 
силни като него, когато избутва 
снега над себе си и показва краси-
вата си главичка отгоре.

За съжаление, колкото и да се 
криех от нея, съдбата не ме под-
мина. Посети ме за кратко, а след 
това си тръгна и ми остави нещо 
за спомен. Може би бе подарък, че 
не я изгоних по-рано, или пък обе-
щание, че ще се върне по-късно, 
за да ми напомни за дара си, макар 
че аз не го исках. В онзи ден тя ми 
показа какво е да си безпомощен, 
слаб и нищожен. Отне ми най-ху-
бавото в живота. Единственият 
човек, на когото разчитах през 
целия си живот, беше баба, а тя 
си отиде, без да мога дори да є 
кажа “Обичам те” за последен път.

Оставаха няколко дни до 
Коледа. Всички около мен опреде-
ляха този празник за най-свет-
лия ден в годината. Такъв беше и 
за мен. Прибирах се на село след 
няколко дълги месеца, прекарани 
в града, където учех. Потапях 
се в нежните обятия на хората, 
очакващи ме през цялото това 
време. А тя – сякаш още можех 
да чуя гласа є, звънкия є смях, да 

видя радостта в очите є, щом ме 
посрещаше на прага с радостна 
усмивка, и да погаля гърба є в 
една топла, приятна прегръдка. 
Топлината още е застинала върху 
гърдите ми.

Бабо, само колко ми липсваш сега!
Тази година беше прекрасна, 

знаеш ли? Стоях неотлъчно до 
теб след всички години, които 
прекарахме разделени. Разбираш 
причината, поради която зами-
нах. Ти сама казваше, че това е 
най-доброто решение за мен. По 
този начин щях да израсна, да се 
изуча и да се подготвя за ударите 
на живота, очакващи ме „по пътя“. 
Считах се за готова да понеса 
всичко, но новината за смъртта 
ти ме свари неподготвена. Защо 
си отиде?

Планувахме да направим тол-
кова много неща заедно. Ти щеше 
да ме научиш да готвя. Щяхме да 
опитаме нова рецепта за пригот-
вяне на кекс. Дори и да ме научиш 
да преда си обещахме… Вече нищо 
няма смисъл. Това е минало, изпъл-
нено с празни мечти, които няма 
да се сбъднат или да бъдат спо-
делени – не и с такъв прекрасен 
човек като теб. 

Няма нищо, ще съм силна. Ти би 
го искала, нали така, бабо?

Животът ми продължава, 
макар и разкъсан на малки безпо-
лезни парчета, които щях да съ-
бирам още дълго време, преди да 
заздравее раната.

Избърсах сълзата, която неу-
сетно попари с топлината си из-
мръзналата кожа по лицето ми. 
Извинявай, знам, че не обичаш да 
плача. Така винаги разстройвах и 

С крилатите сандали 
по пътя към Ада
Текст: Теодора Милева

Коледен подарък
Текст: Анна Илиева
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теб, а след това, с тихи хлипания, 
се прегръщахме и успокоявахме 
взаимно. Помниш го, нали? Сега 
ти навярно ме гледаш отгоре и 
виждаш, че съм „пред разпад“, но 
ще бъда силна. Заради теб. А и за-
щото вече няма с кого да споделя 
мъката си с очакването да бъда 
разбрана.

Забих пети пред една лъскава 
витрина, на която светеха сто-
тици малки лампички в най-раз-
лични цветове, а в центъра сто-
еше надписът “Светли и весели 
празници на всички!”. Ръбчетата 
на устните ми бавно и колебливо 
се извиха нагоре в  една печална 
сърповидна усмивка при срещата 
на погледа ми с този на магазинер-
ката. Някак неусетно се бях ока-
зала вътре, където дъхът ми не 
застиваше в мразовитата утрин. 

Огледах се наоколо и ирисите 
ми зашариха по всякакви видове 
рамки, издялани с деликатни орна-
менти, плачещи да запълнят праз-
нотата в себе си със снимки и спо-
мени. Дори през дебелите топли 
ръкавици усетих допира на мал-
кото пари, намиращи се в джобо-
вете ми. Сякаш ми говореха нещо. 
Шептяха ми със своя красив зага-
дъчен глас. Усмивката отново се 
върна на лицето ми, но този път 
доведе със себе си и нова искра в 
потъмнелите ми очи.

***

Улисана в завихрения танц на 
снежинките, сипещи се над мал-
кото ни селце, седях пред заскре-
женото стъкло с гореща чаша чай 
в ръце. Пухкаво одеяло ме пазеше 
от студа, който всеки момент мо-
жеше да лъхне през открехнатата 
рамка на прозореца. Камината 
горестно припукваше при всяко 
вълнение на игривите пламъци в 
себе си. Сърцето ми пригласяше в 
ритъм на сладката мелодия. 

Притворих очи за миг, готова 
да се унеса в сладък сън, но не 
можех да спя точно сега. Коледа 
е. Време е за подаръци. Сестра ми 
след малко щеше да дотича от-
горе, разбудена от свистенето 
на вятъра, за да се сгуши в мен, 
а аз щях да є подам опакованата 
с празнична хартия кутия. Пуснах 
порцелановата чаша на подлож-
ката и се изкачих по стълбището 
нагоре.

Седнах на ръба на леглото є и я 
погалих по косичката.

- Како? – погледна ме сънено, 
но мигом подскочи, при вида на 
зеленото подаръче с червена пан-
делка пред себе си. Грабна го и го 
отвори със замах. – Баба! – затули 
уста с длани и надигна глава с две 
бистри сълзици в красивите си 
очи. Остави кутията на нощното 
си шкафче и ме прегърна силно. 
А аз щастливо надникнах зад ра-
мото є към малката снимка на нея, 
мен и баба, весело смеещи се на 
обектива отпред.

Весела Коледа и на теб, бабо!
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Много отдавна, още в зората 
на времето, преди да има живот 
на земята, преди дори самата 
земя да се появи, съществували 
само четирите деца на Спиритон 
– Аир, Аква, Тера и Игнис.

Тера, най-голямата сестра, 
била толкова плодовита, че жи-
вотът бликал от същността є. 
Заедно със сестра си – Аква, съз-
дали всички реки, езера и потоци, 
всички морета и водни басейни. 
Тера и Игнис дали живот на Солис, 
който да обгръща с топлината си 
всичко, докато Аир и Аква сътво-
рили Тенебрис – богът на вечния, 
безплътен и дълбок мрак. С вре-
мето, от Тера се появила Вита, 
от която произлизали всички рас-
тения, треви и цветя и всички 
зверове, царуващи по земята, оби-
таващи водите и скитащи в без-
пределните небеса. 

Всичко, що било създадено и 
обикаляло света, обичало Солис и 
топлината му, но презирало мрач-
ния Тенебрис. Никой не го даря-
вал с любов, защото бил студен 
и ужасяващ. Всявал само страх в 
сърцата, дори когато не го искал. 
Той не успял да покаже на никого 
истинската си същност и жела-
нията на собственото си сърце. 
Никой не искал да го доближи, камо 
ли да го опознае.

Богът Тенебрис намразил 
Солис, задето цялата любов на жи-
вите отивала при него и посветил 
безсмъртното си съществуване 
в това да се бори с веселия топъл 
бог, който радвал всички, и да го 
унищожи. Така се появили дните и 
нощите – Дайс, който е предвест-
ник на Солис, и Ноктис, която е 

предвестница на Тенебрис.
Ноктис тъгувала за баща си 

– Тенебрис, защото бил изпълнен 
с черна омраза. Тя разбирала, че 
единственото, което той искал е 
любов. За него, обаче, не се била 
родила сродна душа на този свят.

Един ден създанията по света 
решили да създадат празник, в 
чест на златоликия бог Солис. Те 
го поканили на пищен пир, на който 
се събрали всички, за да пеят, тан-
цуват и пият. Веселието им било 
последната капка, която “пре-
ляла чашата” на търпението на 
Тенебрис и в своя могъщ и яростен 
гняв, той погълнал Солис, за да се 

Пътят на душите
Текст: Касандра (А.А.А.)
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възцари вечен мрак по целия свят.
Топлината изчезнала, всичко 

потънало в смразяващ студ, лед 
покривал земята и убивал растени-
ята. Без тях животните умирали, 
а след тях постепенно и всички 
диви и хищни зверове в хранител-
ната верига. Надеждата едва 
горяла в сърцата на оцелелите. 
Студът и мракът я унищожавали 
и оставяли всичко след себе си 
мъртво. Животът си отивал.

Точно когато изглеждало сякаш 
всяка надежда била изгубена, в без-
крайния вечен Тенебрис, се родила 
искра чиста сребриста светлина, 
по-красива от всеки слънчев лъч 
и всеки бял ден. Тя се уголемила, 
докато придобила форма на жена, 
която казала с тържествен глас:

Аз съм Лукс, Светлината, 
предвестница на новородената 
Селена – Луната, която се роди 
от желанието на бога на мрака за 
любов. Тя, родената, за да принад-
лежи на него.

След това, миг преди да из-
чезне, светлината заслепила 
всички, и на нейно място се появила 
друга девойка. Тя имала бяла коса 
и сребристи очи. От нея излизало 
меко сияние, което изпъквало в 
мрака. Девойката обърнала поглед 
към Тенебрис и той в същия миг се 
запленил от неземната є красота.

Мистериозната дама го по-
молила да върне Солис и той из-
пълнил молбата є, без да се зами-
сли. Солис се появил, но дори той 
бледнеел пред чистата светлина 
на тази девойка, която светела 
нежно в мрака. Тенебрис се влюбил 
в богинята, която била предста-
вена като Селена – тя, най-чис-
тата светлина, която била ро-
дена в пълен мрак, принадлежала 
на него, а той не можел да повярва.

Минало се време и светът се 
върнал към предишния си начин на 
живот: пълен с радост и веселие, 
където всичко растяло и изпъл-
вало земята със сладкия мирис на 
щастие. Отнело време и на съз-
данията да спрат да се боят от 
Тенебрис, но с помощта на Селена, 
скоро всички забравили образа на 
злия и студен бог. Селена осве-
тявала всичко в мрака, ставайки 
по-свята от самия Солис. Тя била 
тази, която укротила омразата 
на Тенебрис и я превърнала във 
вечна любов. Любов, която дала 
на света безброй дарове, които да 
напомнят на всеки, който някога 
започне да се бои от тъмното, че 
няма нищо страшно в него.

Така, когато Солис изчезнал, 
когато надеждата била изгубена, 
се появила най-чистата светлина 
и тя предвестила идването на 
луната, която осветила мрака и 
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върнала надеждата.  Спиритон – 
най-старият от всички, бил впе-
чатлен от раждането на луната, 
чиято съдба била да превърне сви-
репия звяр на кошмарите в красив 
пазител на мечтите и сънищата. 

Заедно с Лукс той решил да 
създаде Анима – душата, която по-
късно щяла да изпълва тленните 
човешки тела. Всяка душа била 
твърде могъща за една обикно-
вена кожена обвивка. Този затвор 
не можел да я удържи, затова тя 
била разделена в две тела, които 
били обречени да се търсят посто-
янно, докато не намерят своята 
сродна половинка – тази, която 
съдържа другата част на същата 
душа. Спиртон бил толкова възхи-
тен от тази сила, която създала 
Селена, за да принадлежи вечно на 
Тенебрис, че създал в тяхна чест 
Пътя на душите, в който две по-
ловинки на една и съща душа се 
търсят цял живот, докато не се 
намерят, за да се слеят в едно.  
И когато Пътят на душите бъде 
извървян и двете половинки на 
една и съща душа се съединят и се 
превърнат в едно цяло, ще се роди 
дете на първата, най-свята свет-
лина, което ще се издигне в нощ-
ното небе и ще осветява мрака на 
нощта, под формата на Звезда.

Речник на имената:
Спиритон – от анг. Spirit – дух.
Тера – лат. Terra – земя.
Аква – лат. Aqua – вода.
Аир – лат. Air – въздух.
Игнис – лат. Ignis – огън.
Анима – лат. Anima – душа.
Солис – лат. Solis – слънце.
Тенебрис – лат. Tenebris – мрак.
Вита – лат. Vita – живот (името 
на природата).
Дайс – лат. Dais – ден.
Ноктис – лат. Noctis – нощ.
Звезда – звезда.
Лукс – лат. Lux – светлина

Здравейте, аз съм Александра 
Атанасова. Имам котарак, на име 
Шадоу Мъркони (идва от мъркане, 
не от макарони) Грей. Обичам да 
чета книги, предимно фентъзи, и 
имам много развинтено въображе-
ние. Обичам да пия чай и да се раз-
хождам по плажа или в близката 
гора. Понякога пиша разни неща, 
защото в главата ми се натруп-
ват твърде много рими или фан-
тастични сюжети и смятам, че 
ще е по-лесно, ако просто ги излея 
на белия лист, въпреки че и това 
не е много лесна работа в някои 
случаи. Инстаграмът ми е: 
@ _griffin_13___.

https://www.instagram.com/_griffin_13___/
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Стъпките є започнаха да 
стават все по-бавни и по-бавни. 
Колкото повече приближаваше, 
толкова повече разбираше, че 
това може да означава или всичко, 
или нищо. Не беше сигурна, че 
го иска. В повечето случаи като 
този, Ана би побягнала и би пла-
кала с часове заради собствената 
си несигурност, но днес не беше 
така. Нещо в нея се беше проме-
нило от момента, в който тръгна. 
Имаше нещо в лудешкия начин, 
по който сърцето є биеше, сякаш 
търсеше нещо – някого. 

И, Боже, как болеше!
Ана не беше усещала тази 

болка от толкова години…
Болката в онези мигове, когато 
се усещаше безсилна. Появяваше 
се, когато съжаляваше за всичко, 
което е направила или не е сто-
рила.

Днес сякаш някой бе отворил 
“старото шкафче” в главата є. То 
бе скърцало, отказвало да се от-
вори, но това беше по-силно от 
пантите му. Сега стоеше зей-
нало, с почти счупена врата, а 
скритите в него ръкописи – гриж-
ливо пазени с години – се изсип-
ваха като тежки капки дъжд в сър-
цето є.

Стаята жужеше от разго-
вори. Те четиримата бяха част от 
рояка: Лилия, Станислав, Калоян и 
тя. Станислав се отблъсна от ра-
диатора.

      – Да отидем на кино този 
уикенд. 

Лили се съгласи веднага, Калоян 
също. Станислав я погледна и Ана 
просто кимна в знак на съгласие. 

Можем да отидем заедно? – 

Ана зададе въпроса си на Калоян, но 
той сякаш мина покрай ушите му. 

Имам работата преди това. 
Може би друг път. 

Той се отдалечи от тях и се 
присъедини към разговора на друга 
групичка – очевидно му беше 
по-интересен от нейното предло-
жение. Сърцето є можеше само да 
бие. Силно. 

Времето се точеше. Филмът 
щеше да започне след по-малко от 
двайсет минути. Лили беше дошла 
с нея. Изведнъж в далечината Ана 
видя двете момчета. Нима той бе 
решил да дойде със Станислав, но 
не и с нея?!

Хей, момичета! – Станислав 
прегърна първо Лили, после и нея. 

Здравей. – Ана се усмихна на 
Калоян, а той просто кимна.

Хайде, да се качваме горе. 
Безцелното стоене тук ще ме по-
бърка. 

Белези от миналото
Текст: Мария Стаматова
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А нея щеше да я побърка той. 
Калоян и Лили тръгнаха напред, 
като не спираха да говорят, а 
Станислав само я бутна по ръ-
ката и каза: 

Какво се случва? 
Все същото “тъпкане” на едно 

място. Не ми казвай, че го виж-
дам само аз, защото е очевидно. –  
Тишината потвърди всичките є 
страхове. 

Спомените нахлуха в главата 
є и изведнъж є причиниха болка. 

Неусетно беше стигнала до 
полянката на университета. 
Облегна се на дървото – нещо, 
което правеше от почти година, 
и се загледа в “неговата пейка”. 
Дали Калоян беше разбрал, че тя 
идва и затова се появяваше непре-
къснато? – Не! Този мъничък намек 
на надежда, не можеше да същест-
вува. Не и отново. Вече знаеше 
колко боли след това. Погледна 
към целта си и затвори очи. 

Студът се врязваше в кос-
тите є все едно се опитваше да 
я убие. Калоян, сякаш на сила, из-
лезе от стаята и закрачи към 
нея. Всяка негова крачка предиз-
викваше нов, болезнен удар на 
сърцето є. Ана се страхуваше да 
зададе въпросите, за чиито отго-
вори никога нямаше да бъде дос-
татъчно подготвена. Но беше 
избрала правилния изход от този 
безкраен лабиринт. Достатъчно 
беше играла на тази игра. Губиш 
или печелиш. Беше просто. Или 
поне така изглеждаше.

Скоро часът ще започне, кажи 
какво има. – Калоян беше отегчен. 
Както винаги. Близостта му заду-
шаваше Ана. 

Аз…, не зная как да ти го 
кажа… – тя заекна. Пое си въз-
дух и не спря да говори, в продъл-
жение на една минута. – Не съм 
себе си около теб. Страхувам се 
да говоря, дори не мога да дишам. 
Не искам да кажа, че си страшен, 

точно обратното. Да сме прия-
тели, може би, е добре, но на мен 
не ми стига. Не зная какво точно 
искам, но трябва да ти го кажа – 
не съм срещала никой като теб 
досега. Зная само, че ме привли-
чаш с нещо, което не мога да оп-
ределя. Може би си сладък или пък 
мил. Не съм сигурна. Ето! Казах го. 
Привличаш ме. Харесвам те!

Беше прехвърляла хиляди въз-
можни отговори в главата си. От 
ужасни до красиви. От болезнени, 
до романтични. Но не беше очак-
вала този. 

Радвам се, че спря да говориш! 
Всички тези думи, които каза…
не мисля, че си ги обмисляла дълго, 
защото, ако беше, не би ги казала. 
Шокиран съм! Не искам да те на-
ранявам, затова няма да кажа 
нищо. Това просто не се е случило! 
Ние сме приятели и нищо повече. 
Влизам вътре, тук е прекалено 
студено. Влез и ти.

Белези от миналото
Текст: Мария Стаматова
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Съзнанието є отново се върна 
в реалността. 

Може би тогава Калоян не 
беше искал да я нарани, но той не 
знаеше какво є беше причинил и 
колко силно я бе накарал да съжа-
лява. За всичките изгубени часове, 
дни, месеци, години, през които 
бе търсила подходящите думи, 
с които да му каже какво значи 
той за нея. Бе изгубила всякаква 
сила за битка. Всяка една щеше 
да е безсмислена, щом бе загубила 
тази. От подготовката нямаше 
смисъл. Колкото и крепости да си 
построил, колкото и закони да си 
написал, разрушението, рано или 
късно, щеше да дойде. В повечето 
случаи – по болезнения начин. 

Сега не я беше страх от раз-
очарование. Може би, най-накрая, 
тази агония щеше да спре. Ана 
трябваше да сложи точката и да 
започне новото изречение с главна 
буква!

Тя тръгна към него и се спря 
малко преди пейката. Отново за-
почна да подготвя изречения и сама 
да търси отговорите им. Трябваше 
є нещо, което наранява като добре 
осмислените думи. Подбираше ги 
бавно и внимателно, когато се 
случи най-неочакваното нещо:

Вече си мислех, че никога няма 
да дойдеш по-близо. Мина много 
време, но помня очите ти – не, че 
човек би ги забравил лесно. Особено 
щом ги сънува, пълни със сълзи, по 
своя вина. 

Най-дългите изречения, които 
бе чувала от Калоян някога. 

Аз,…ти си знаел, че съм тук за-
ради теб?

Да! Но ти, може би не знаеш, че 
аз съм тук, заради теб!

Калоян се изправи. Ана се опита 
да отвърне очите си, но неговите 
бяха пълни с толкова вина и отча-
яние, че само при вида им я заболя. 
Той се връщаше от война, в която 
беше губещият. 

Калоян прехапа устната си, 
направи крачка напред, после 
назад, пое въздух и заговори, дори 
по-тихо от звука на стрелките на 
ръчния є часовник:

Моля те, остави ме да говоря! 
После кажи, каквото искаш. Зная, 
че за поведението ми няма обясне-
ние. Аз дори не искам да го обясня, 
но искам да ти призная нещо, както 
ти направи преди време. След раз-
говора ни в коридора, ние не бяхме 
същите. След като завършихме и 
ти се сбогува с нас, по-скоро с Лили 
и Станислав, и замина, аз останах 
сам. Дълго мислих какво ми липсва. 
Изключил бях теб, не исках да си 
те спомням. Въпреки това ти се 
прокрадваше в съня ми. Сънувах 
тъжното ти лице, разплаканите 
ти очи, а щом отворех своите, се 
обвинявах за това, което ти бях 
причинил. Една вечер стоях сам в 
стаята си. Чух гласа ти в главата 
си и нещо се промени. Ти ми липс-
ваше, като последното парченце 
от пъзела, без което картината 
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не е цяла. От тогава винях себе 
си. Толкова исках да те потърся, 
да те видя, но знаех, че съм загу-
бил това право много отдавна. Не 
заслужавах дори да мисля за теб. 
Идвах тук, за да забравя. Няколко 
месеца по-късно ти се появи. Знаех 
колко съм виновен – дори не тряб-
ваше да те гледам. Още помня 
думите ти… – Калоян се засмя 
тъжно. - Никой не е бил толкова 
откровен с мен и затова тогава 
се опитах да предпазя себе си от 
болката, а не теб. 

Той спря, а Ана дори не по-
мръдна. Физическата и психиче-
ската болка се бореха в душите и 
на двамата. 

Само, ако знаех какво съм на-
правил тогава…

Той взе ръцете є в своите, пог-
ледна отново кристално сините 
очи и водопада от сълзи и про-
мълви:

Прости ми! Не мога да те моля 
за друго. 

Ана се разрида. Ето, че пак 
стигаха до нещо, което беше 
много по-малко от това, което тя 
искаше, но не желаеше да го нара-
нява повече. Калоян бе така от-
чаян, стигаше му. И въпреки това 
желанието му беше невъзможно. 

Не си виновен! Аз не мога да 
съм ти приятел, казах ти го от-
давна. Съжалявам, но е по-силно 
от мен. – Сълзите є най-вероятно 
падаха като игли върху сърцето 
му. Трябваше да се стегне. 

Господи! Искам всичко, което 
си готова да ми дадеш. Искам сър-
цето ти за себе си.

То е твое от толкова отдавна, -  
каза Ана и още няколко горещи 
сълзи се търкулнаха по бузата є. 

Калоян я прегърна, допря гла-
вата є до рамото си, погали ко-
сата є и изпусна дъха си, сякаш не 
бе дишал от години. Повдигна гла-
вата є и прошепна в ухото є:

Кажи му да спре да бие така. 
Вече си добре. По-добре да умра, 
отколкото ти да страдаш пак. 

Добре съм, – кимна тя. – У дома 
съм. Винаги ще съм у дома с теб.

Калоян я целуна с такава 
страст, която събуди сетивата 
им и ги върна обратно към живота.
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 Л. затвори необичайно шумно 
вратата. Или поне така си поми-
сли писателят С. Днес и без това 
нищо не вървеше, пък сега сигурно 
щеше да му се наложи да изслуша 
проблемите на съпругата си.

  За негов късмет, грешеше. Л. 
беше в превъзходно настроение. С 
бързите си движения и с топлата 
си усмивка, тя наподобяваше двай-
сетгодишно превъзбудено момиче, 
готвещо се за поредната бурна 
вечер от своя живот, пълен с не-
винности, а не четирисетгодиш-
ната жена, която всъщност беше.

– Как беше денят ти, мила?
– Безумно натоварен и вълну-

ващ! – тя влезе бързо в хола и го 
целуна по топлото му чело, тана-
никайки си някаква песен.

– Радвам се да го чуя! – от-
върна, без особен интерес, С.

– Така ли? Тонът ти не проз-
вуча много убедително.

– Навярно, защото все още съм 
в творческа дупка.

– О, няма за какво да се тре-
вожиш! Сигурна съм, че накрая ис-
торията ти ще се получи много 
добре, именно заради дългото 
време, което ти е отнела.

С. въздъхна тежко. Отново 
се държеше с него като с дете. 
Да, откакто се познаваха, само 
Л. плащаше сметките и рабо-
теше през седмицата. От друга 
страна, именно затова мъжът є 
я възнаграждаваше с позволение 
за срещи с приятелки, постоянно 
хвалещи се колко богати мъже 
имат, докато тя се прибираше и 
спеше на едно легло с бездарен пи-
сател, чиято първа книга бе един-
ствената му добре продавана.

  Често С. се изненадваше от 
любовта, която Л. му даваше по 
време на техния продължаващ, 
вече четиринайсет години, брак. 
Дори имаше дни, в които се съм-
няваше дали съпругата му говори 
истината, дали всъщност съ-
ществуваше, а не бе просто ня-
каква илюзия на въображението 
му. Нищо обаче не можеше да се 
мери с думата “срам”, която се бе 
появила веднага след запознан-
ството им. Той, облечен в излъс-
кан, но евтин костюм, успя някак 
да спечели сърцето на богатата 
дъщеря, чиято красота посто-
янно беше тема на разговор. За 
нещастие, нейният избор да се 
влюби в момчето с мургав цвят на 
кожата и спорна писателска кари-
ера, предизвика нов, ненужен шум. 
Сякаш бе извършила убийство 
върху бъдещето си.

Двойка
Текст: Момчил Драганов
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– Май от мен няма да излезе 
нищо специално. – започна да се 
оплаква С.

– Ако продължаваш да разсъж-
даваш така, наистина няма да 
имаш успех.

– Не знам. Сякаш срещу мен 
седи белият лист и ми се поди-
грава: ехо, няма ли да ме оцветиш 
с думи, нещастник? – каза той го 
с престорен, нисък глас. 

  Л. се засмя. Нейната усмивка 
бе способна да ускори пулса на 
всеки мъж, а в случая на С., предиз-
викваше блажено, краткотрайно 
спокойствие. Той оценяваше кра-
сивото движение на алените є 
устни, показването на белите 
зъби, оформящи заедно изящен по-
дарък, каращ те да се чувстваш 
най-големия късметлия на света.

– Ела в кухнята да вечеряме. 
Ще пийнем малко алкохол и твор-
ческите ти сили ще се възвърнат. 
Чела съм как всички творци сте 
активни късно вечер или рано су-
трин. В твоя случай, сънят по-
беждава, затова нека опитаме с 
нощно писане.

   С. поклати глава, макар да 
последва Л. към кухнята. Аз не съм 
и не искам да бъда като остана-
лите творци, – мислеше си той.

– Няма нищо за ядене, – оплака 
се тя, щом отвори хладилника – 
значи ще сме на салата и вино.

– Впечатляващо смела комби-
нация – лъжливо се остави на еу-
форията и доброто є настроение. 
– Но аз ще пия бира.

– Хайде да отидем на тера-
сата, – каза тя, игнорирайки до-
пълнението му.

   Много я биваше в притъпя-
ването на скапаното чувство, 
което го преследваше, когато нея 
я нямаше. Л. беше онази съвър-
шена жена, която в младостта си 
превръщаше момчетата в лакеи, 
а сега, поне за малко, успяваше да 
спаси любимия си от творческите 

му проблеми.
– Небето е прекрасно. – Л. на-

прави нов опит за разговор, щом 
седнаха навън със С. на ниски сто-
лове, с вилици и чаши в ръцете.

– Предпочитам да гледам обла-
ците, – заяви той – Опитвам се да 
остана дете, колкото е възможно 
по-дълго. Затова харесвам повече 
облаците и техните цветове.

 Онази дума се изплъзна от ус-
тата му, оставяйки неприятен 
вкус. Разговорът им за дете бе из-
лишен. Освен да научи рожбата си 
да пие и пуши, едва ли би могъл да 
направи нещо друго. С. бе непре-
клонен, а Л. ненавиждаше дори да 
мисли по темата. 

Двойка
Текст: Момчил Драганов
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  Ако някой ги гледаше от-
страни, познавайки дори част от 
трудностите, през които бяха 
преминали заради любовта си, ве-
роятно щеше да се разочарова. 
Бяха си омръзнали. Подобни сю-
жети се разиграваха, за нещас-
тие, в хиляди домове всяка вечер, 
обаче от тях двамата се оч-
акваше да бъдат заедно завинаги. 

– Има нещо сбъркано тази 
вечер, – Л. усети някаква тъга в 
гласа си, щом думите излязоха от 
устата є.

– Не знам. Не мога да забележа. 
– Самият факт, че бяха свикнали с 
подобни моменти, бе достатъчно 
депресиращ за двойката.

– Вероятно си прав. – жената 
вдишваше бавно и издишваше още 
по-бавно; бе видяла в едно списа-
ние колко е полезно за спокойстви-
ето на човек. – Благодаря ти, че 
се грижиш за цветята, когато ме 
няма. Мисля, че те имат някаква 
магическа сила, която би могла 
да ни влияе положително, когато 
някой от нас е в лошо настроение.

– По-скоро те сами се грижат 
за себе си, – опита се да внесе 
малко хумор С. – Знаеш кое е един-
ственото, което правя вкъщи. 
Седя пред бял лист.

   Започваха все по-често да 
изпитват трудности да нами-
рат път един към друг. Освен да 
се самозалъгват чрез излишни по-
даръци, фалшиви, заучени фрази, 
използвани прекалено често, не 
успяваха дори да се погледнат в 
огледалото. Там се спотайваше 
тяхната истина. Щяха да видят 
колко малко любов бе останала в 
тях. Е, поне имаше нещо – някои 
с остаряването се изхабяват на-
пълно.

– Какво ти е нужно, за да си 
щастлив? – попита Л.

– Откъде дойде този философ-
ски въпрос?

   Нямаше да отговори, за-
щото, ако трябваше да бъде чес-
тен, С. щеше да си навлече гнева 
на съпругата си. Така се започваха 
женските скандали –  появи се въ-
трешният му глас – уж небрежно 
подмятане и докато се усетиш, 
вече те е обвинила в куп лъжи, при-
готвяйки багажа ти за изнасяне и 
на сутринта се будиш с молба за 
развод. Точно така – не биваше да 
споделя мнението си. По-добре да 
вложи тези свои тревоги в твор-
чеството си, което и без това, 
с всеки изминал ден, достигаше 
ново дъно.

– Просто търся тема за разго-
вор. – призна Л.

– Значи по-добре да влезем 
вътре, да гледаме новините и да 
ги коментираме. 

– Не. Те винаги са едни и същи.
– Точно затова е сигурно, че 

ще намерим тема за разговор.
– Казах ти, не ми се гледат но-

вини. Просто ми се иска да си пого-
воря с теб.

– Има ли нещо, което трябва 
да ми кажеш? – догатките на С. 
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не бяха правилен ход, още повече, 
че тонът на гласа му не издаваше 
искрена загриженост за състоя-
нието на Л. – Беше в добро на-
строение, когато се прибра. Да не 
би да те обидих по някакъв начин?

– Не, не. Всичко е наред.
Тя звучеше толкова клиши-

рано. Сякаш беше някакъв робот. 
С. никога не одобряваше подобно 
изразяване. Нужно бе да върне 
малко позитивното настроение, 
което отсъстваше.

– Поне не сме като съседите, – 
доволно обяви и отпи от халбата 
си. – Виж ги отсреща как ръкома-
хат един на друг. Дори, ако се за-
слушаш малко, можеш да ги чуеш 
как се карат.

– Прав си.
– Е, аз ще влизам. Прибери се, 

когато решиш и ако не работя, 
може да се позабавляваме.

  Л. отново се вгледа в съсе-
дите. Виждаха се само черните им 
тела, осветявани от лампата в 
стаята. Да, той е прав, – помисли 
си тя. – Какъв късмет имаме, че не 
сме като тях.

Кратка биография на автора:
Момчил Ивайлов Драганов е роден 
на 25.11.2003 в София. През 2019 г.,  
той попада сред финалистите на 
Bulgarian creative writing competition 
и отличниците в Националния 
конкурс за литературна творба 
“Рицарска постъпка” , благодарение 
на разказа “Шоколад”. Част от него-
вата проза може да бъде четена и в 
ел.списание “Отвъд кориците”.
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Действието се развива в САЩ, 
Оклахома. Родителите на Даяна са 
елитни адвокати и им се налага да 
заминат за дълго в Москва, Русия. 
Принудени са да назначат бодигард 
на дъщеря си, който да е навсякъде 
с нея и да не я изпуска от поглед. 
Интервюират няколко кандидати, 
но никой не е подходящ за поста, 
освен Гейбриъл. Гледат малко скеп-
тично на него, предвид външния му 
вид, но решават да му се доверят. 
Даяна в началото е против това да 

има денонощна “бавачка”. Също я 
притеснява, че непознат човек ще 
трябва да заживее в дома є. Няма 
избор и склонява. Запознанството 
им с Гейбриъл е малко нети-
пично, защото тя се държи грубо. 
Впоследствие започва да разбира, 
че той е човек, на когото може да 
се разчита. 

Почти веднага, след назнача-
ването на Гейбриъл, Даяна изпада 
в беда и от тази вечер животът 
є се променя. Забелязва, че когато 
е около бодигарда си, изпитва 
леко вълнение и това я смущава. 
Объркана е и започва да се държи 
отчуждено.

Историята проследява три го-
дини от живота на Даяна. 

Докато чувствата є към 
Гейбриъл продължават да рас-
тат, тя случайно става свидетел 
на нещо неочаквано. Озовава се 
на грешното място в грешното 
време. Така Даяна сключва  сделка, 
която я държи в напрежение и 
страх. Трябва да изпълни обеща-
нието си, иначе животът на люби-
мите є  хора ще бъде в опасност. 
Брои дните, докато дойде времето 
за изпълнение на сделката. Намира 
утеха единствено в сънищата си.

Минава една дълга година, из-
пълнена с напрегнато очакване.

Даяна вече трябва да изпълни 
дълга си, но с Гейб бягат, за да се 
измъкне тя от преследвачите си. 
Налага се да прекара дни в компа-
нията му, която упорито се оп-
итва да избягва, от мига, в който 
е осъзнала силните си чувства към 
него. Тази тайна я измъчва, но не 
му  го признава, заради страха да 

Сюжет на “Толкова 
близо и толкова далеч”
Текст: Пламена Иванова
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не го загуби. Достатъчно є е, че 
той е до нея. Двамата винаги са на 
крачка пред преследвачите си, но в 
един момент те успяват да отвле-
кат Даяна. Какво ще се случи през 
времето, в което пътуват? Дали 
Даяна ще успее да опази малката 
си тайна, скрита дълбоко в сър-
цето є през тези три години?

Главни персонажи:
Даяна Уилсън - младо момиче на 

петнадесет години. Тепърва на-
влиза в пубертета и в свят на не-
честности, лъжи и хормони. Пада 
си бунтарка и малко мъжкарана. 
Стилът є на обличане е различен 
от този на връстничките є. Не 
обича поли и рокли. Косата є е къса, 
черна с лилави кичури. Предпочита 
да носи къси панталони и най-
често, ризки. Не знае какво е любов 
и трудно я разпознава. Не є харесва 
държанието на връстниците є. 
Чувства се като аутсайдер. Макар 
да се дърпа в началото, дава шанс 
на Гейбриъл и стават добри прия-
тели. Единствен той я разбира, 
изслушва и помага, докато роди-
телите є отсъстват. Гейбриъл 
е единственият възрастен в жи-
вота є, който се държи добре към 
нея, а не е от семейството.

Гейбриъл Дейвисън – избран е 
сред няколко кандидати за поста 
на бодигард. Родителите на моми-
чето са скептични към външния му 
вид. Средна на дължина черна коса, 
с черни дрехи и шлифер. Изглежда 
по-зрял, макар че е на двадесет и 
пет години. Няма опит в тази об-
ласт, но е учил бойни изкуства и 
това му помога много в назнача-
ването. Не иска да се занимава с 
това, но му е нужна работа. Трудно 
му е да се разбира с Даяна, колкото 
и да опитва. Постепенно започва 
да се привърза към малката Даяна 
и я приема за сестра. Тя израства 
пред очите му. Постепенно закрил-
ничеството му се усилва, дори по-
някога прекрачва границите.

Аз съм Пламена Иванова. 
Занимавам се с писане от пет го-
дини. Започнах в девети клас и от 
тогава ми е страст. Започнах, 
като хоби и не си помислях да по-
кажа творчеството си на бял 
свят. Беше ме страх и това си 
беше единствената причина да 
пиша само за себе си и за отдих. С 
времето реших да търся начини да 
споделя творчеството си и тогава 
разбрах за Wattpad. Ако пиша само 
за себе си и ако не споделям това 
със обществото, няма как да раз-
бера до колко мога да развия тази 
моя страст. Искам да израсна, да 
оформям по-добре творенията си, 
да се науча да пиша по-добре. Имам 
много идеи, които съм захванала 
и се надявам да имам шанса да ги 
споделя с вас някой ден.

Трудът трябва да се уважава –  
дали на писател, на музикант или 
на друг творец.  Всеки е свободен 
да се занимава с това, което обича.  
За една книга винаги ще има място 
в сърцето и ума на човек. Човек 
не бива да се предава, независимо 
колко време ще му отнеме да сбъ-
дне своята мечта.

Сюжет на “Толкова 
близо и толкова далеч”
Текст: Пламена Иванова
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Още 4 часа кормуване и ще се 
явявам на изпит за шофьорска 
книжка. Аз, която от лента за 
ляв завой, продължавам направо 
с десен мигач. Аз, която в тунел 
включвам дълги светлини и някак 
чистачките решават, че предното 
стъкло на колата е мръсно. И аз, 
която на главен булевард в града, 
с нова настилка, вдигам повече от 
25 км/ч, само ако преди това ми е 
била изпратена писмена молба да 
го направя и оттогава са изминали 
3 работни дни, през които да се 
подготвя психически. Между дру-
гото, вие знаехте ли, че колата 
всъщност има и трети педал, на-
речен съединител? - Нито пък аз

Неволите  
на един млад шофьор
Текст: Магдалена Димитрова
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Неволите  
на един млад шофьор
Текст: Магдалена Димитрова

Където учениците говорят 
Очаквайте през април.

#7 Изпити
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Поезия

Вдъхновението пак ми се е скрило.
Колко неблагодарно е да си поет!
Търсиш, скиташ по света унило,
земята би обърнал за един куплет.

А куплетите – жестоки, 
бягат с вдигнато носле.
Скачат в езера дълбоки,
крият се в маково поле.

Аз ги гоня и преследвам,
търся ги в планети и в слънца,
и тъкмо да ги хвана за опашка –
те милите куплети, се превърнали 
в деца.

И как ми се усмихват само,
колко нежно очите им горят!
Но пак промъква се лукаво,
между пръстите стихът.

А те отлитат смели, жадни,
в търсене на облаци, мечти...
пресъздавайки мъглата
в синьо-бели ширини.

Гледайки ги си помислих:
“Красиво е да си поет!”
Вдъхновяваш се препуснал
по следите на куплет.

По следите на куплет
Текст: Радица Божилова
Инстаграм: @radica.poetry

https://www.instagram.com/radica.poetry/
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Усмихни се, това го можеш най-добре.
Усмихни се, за да се почувстваш пак дете.
Усмихни се, обвий вселената с красота.
Усмихни се, въдвори у хората щастие и доброта.

Усмихни се, нека всички ти завиждат.
Усмихни се, с усмивката, хубави мисли прииждат.
Усмихни се, усмивката ти по-ценна е от злато.
Усмихни се, пребори тъгата с нещо непознато.

Усмихни се, нека всичко стане в пъстри цветове.
Усмихни се, покажи какво е красота, на всички Богове.
Усмихни се, за твоята усмивка стихотворения се създават.
Усмихни се, ще видиш, че само хубави неща ще станат.

Усмихни се, нека светът да заблести.
Усмихни се, разпали всички угаснали звезди.
Усмихни се, нека Слънцето се появи.
Усмихни се и винаги така бъди!

По следите на куплет
Текст: Радица Божилова
Инстаграм: @radica.poetry

Усмихни се
Текст: Димитър Митев

https://www.instagram.com/radica.poetry/
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Всеки ден слънцето изгрява,
изгрява, заедно с надежда.
Всеки ден слънцето дарява
на всички нова среща.

Всеки ден срещата е различна,
различна - добра или лоша.
Всеки ден срещата е символична
щом срещнеш приятел юноша.

Всеки ден юношата ни учи,
учи ни да живеем безгрижно.
Всеки ден юношата ни научи
как да действаме с всичко.

Всеки ден всичко започва със слънце,
слънце, което свети ярко.
Всеки ден всичко завършва със залез,
а преди него направи нещо, приятелю.

Слънцето изгрява
Текст: Ивет Асенова
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Понякога боли да пораснеш –
да застанеш дръзко срещу съдбата;
да се смееш, отвътре – да гаснеш;
да загърбиш миналото. И с него – тъгата.
Понякога участта ти е тежка –
невинаги е лесно да простиш;
човешко е да правиш грешки,
но неизбежно - да нараниш.
И твоите рани трудно зарастват –
без пощада нанасят ти удар след удар;
зад гърба ти душмани злорадстват;
животът учи - ставаш силен и мъдър.
Понякога боли да пораснеш –
да обичаш, но да не бъдеш обичан.
“Съдбата често има намеса.” –
подсказва инстинктът първичен.
Понякога си просто уморен.
От страдания, предателства, погрешни любови.
Изнемощял, безсилен и поразен,
се отпускаш, стегнат в гибелни окови.
Понякога боли да пораснеш –
да измерваш дните в радост и болка;
“Не пораствай. Капан е.” – са казали някога,
но такъв е животът – порастваш. И толкова.

Слънцето изгрява
Текст: Ивет Асенова

Понякога боли 
да пораснеш
Текст: Стели И.
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Те бяха две души красиви, неразбрани,
допълващи своите идеали и въжделения,
отказали да бъдат от социума оковани,
витаещи из свят на пороци и прегрешения.

С времето осъзнали, че светът не е за тях,
че други поставят на щастието им граници,
решили да се превърнат в бледосинкав прах
и сами предначертали края си…

Казват: “Нямали шанса да разцъфнат дори”,
сега скитат заедно, недочакали старостта,
а душата им цъфти ли, цъфти…
преплели длани, легнали във вечността.

Пожертвали живот, но запазили себе си.

Краткото описание:
Привет! Моето име е Анита и поезията за мен е като 
онзи стар приятел, пред когото можете да споде-
лите всичко без да се притеснявате, че ще ви осъди 
или че няма да ви разбере. Любимите ми писатели са 
Далчев и Дебелянов, тъй като имам афинитет към 
направленията диаболизъм и символизъм, в които и 
аз самата често творя. Безкрайно благодарна съм 
на екипа на “WE MATTER” за възможността да спо-
деля с Вас елегията си “Реквием”. А ако желаете да 
се запознаете с още мои творби, можете да погле-
днете профила ми в Инстаграм - @stihotvorenieto.

Реквием
Текст: Анита Георгиева

https://www.instagram.com/stihotvorenieto/
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В очите пламък гори,
в тях погледни,
виж отражението и ми кажи:
Същото ли виждаш и ти?

Моята любов към теб
всеки ден се увеличава –
не се измерва по никоя скала.

Може някоя баба да е прибрала катинара
за вратите на сърцето,
че когато дойдеш ти с ключето
да разбиеш хорските клюки
за онези любовни злополуки.

Мина толкова време,
докато вятъра при мен те довее.

Не мога да се нагледам
на тези искрици в очите,
само аз ги виждам.

Намигвам на звездите –
не съм спирала да те обичам,
защото зная, че очи, които не се виждат,
не се забравят,
а с още по-голямо желание
едни за други изгарят.

Здравейте,  казвам се Невена Антонова (@neve.poetry). На 25 години 
от Русе. Завърших бакалавърска степен в СУ класическа филология, а 
в момента следвам магистратура по педагогика. През свободното си 
време обичам да чета книги, да пиша на испански и български стихове, 
да вървя пеша сама за собствено удоволствие, да пътувам, когато 
имам възможност. Обожавам кучетата и езиците, двете ми незаме-
ними страсти.

Реквием
Текст: Анита Георгиева

Любовна картина
Текст: Неве
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Изнесох представление в гората през нощта,
светулките наоколо сякаш го харесаха.
Дърветата тихо ми се радваха, намигайки,
клоните си клатеха листата, аплодирайки.

А твоето лице...
Беше в небето и светеше ярко;
Мен ли гледаше?
Ще ми се да можех да хвана ръката ти.

На тъмното небе
донесоха те като подарък;
Попитах: “За мен ли е?”
Гледах към теб и виждах звезди...

Но мина секунда и земята се разтресе,
разтвори се на две – стената от цветя излезе.
Сега е тъмна нощ, но слънцето гледа;
Стената ни разделя, но слънцето гледа...

Като купол над главата ми
скрива мен и скрива твоя блясък.
А пред моите очи
стената от цветя скрива смелите мечти.

Вярвах, че скоро ще те стигна,
но съдбата е намислила нещо различно;
Изчезна преди с очи да мигна –
явно стената иска нещо различно...

“Довиждане” е силна дума, ужасен съм в това.
Ти ли я повика? Стената от цветя?
Сега е тъмна нощ и слънцето спи;
Стената ни разделя и слънцето спи...

Стенаотцветя
Текст: Крис
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На Нака и Мики

Усмивката не пада от лицето ми, 
но пък колко сълзи се леят от очите ми.
Плача за покоя, за почивката,
която идва без дори да ни попита дали сме готови за нея.
Но моята усмивка е толкова искрена, 
заради това, което се случи:

Имало едно време
един дядо и една баба.
Двамата – все неразделни, 
работели, почивали и се смеели заедно.
Съседите им, и те ще ви кажат, 
че са били невероятни заедно.
Не се карали, а се обичали.
Когато били в градината, и двамата работели.
Когато излизали на седянка, дядото носел пейка, 
а бабата след него кутия с бонбони и парченца халва. 
Завинаги заедно по пътечката.
Една любов, за която може само 
в днешно време да мечтаем.
Но съдбата ги разделила...
До последния є дъх заедно били. 
А за него, самотникът, едно мъчително изпитание.
Горкият страдалец, тежкљ му било.
Но ето, че съдбата отново ги събрала,
за да са завинаги заедно, 
в един безкраен танц от любов и разбирателство.

А аз плача и продължавам да се усмихвам,  
когато си представя, че отново са един до друг...

Стенаотцветя
Текст: Крис

Имало Едно Време
Текст: Венислав Василев
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Остави ме сама и си отиде...
Ах, колко време ще боли?
В спомен се превърна – ще ми мине, 
но винаги ще помня тез очи!

Очи, които гледах с възхищение,
които ме побъркваха, играеха си с мен.
Сега единственото ми спасение –
да се проклинам чак до сетния си ден.

Да се проклинам, за това, че те обикнах
и за това, че ми помогна всичко да забравя.
И ще се мразя... с тебе свикнах.
А любовта си как да я прежаля?

Дори ще страдам. Знам, че съм сама
и знам, че вече няма да те има.
Замислих се... потече в миг една сълза –
за мене ти си най-прекрасната ми рима.

Самотни рими
Текст: Цветелина Вълова
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За миг 
всичко ще замръзне, 
но бялата картина 
не ще омръзне 
на хора, 
борещи се 
за капка радост и наслада,
чакащи 
поредната коледна изненада,
незабелязващи 
и за миг дори, 
колко изгубени са те,
уви.
Заблудени
в празнична наслада,
не виждат 
как 
всичко се повтаря.

Мария Илиева е последна година студент по ме-
дицина, музикант и автор. Пише от 11-годишна. 
Има публикации в литературните списания 
“Литературен вестник”, “Музи в залива”, “Отвъд 
кориците” и взето интервю от “Алтернатив прес”. 
Дебютира с първата си стихосбирка “Как миришат 
книгите”, която носи нюансите на ежедневните 
терзания, допълнени от мелодията на най-фините 
човешки емоции. Можете да я откриете в Instagram 
и Facebook под името @maria.ilieva.poetry, където 
споделя своето творчество.

Самотни рими
Текст: Цветелина Вълова

Празнична наслада
Текст: Мария Илиева

https://www.instagram.com/maria.ilieva.poetry/
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Забранявате на децата да четат, 
пишат, пеят и рисуват,
после ги обвинявате, 
че така жестоко живота си рискуват.
Налагате им етикети, правила и норми,
за да се превърне всяко в безмозъчно зомби. 
 
А щом някой набере смелост
индивидуалност да покаже 
и себе си като книга да разкаже, 
или пък болката си пред вас да разкрие, 
чудовище, странник го наричате
и мечтите му на хиляди парченца разбивате. 
 
В крайна сметка ви омръзва от оплакванията, 
от кървенето, плача и разкаянията, 
крещите на стената – стига вече!
Защото децата отдавна ги няма, времето изтече.

Великото ви дело
Текст: Християна Петрова
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- защото всички поети са Вапцаровци

В тъмна доба преломена
лежи душата на поета,
изгубена кат' лист под сняг, 
обречена на вечен мрак.

В стиховете диша бодра вера,
но днес, в душата на поета,
брули безпощадна хала,
плодовете, раснали от идеала.

Нима това бе утрешният ден?
За туй ли падна младият класец?
Да бъде стъпкан от свой и чужд?
Не? Да бъде смлян от някой друг?

А днес от верата му диша всеки.
Но...где е тя? Где е? 
В безбройните метежи, в бомбите, 
в моторните, далечни песни?

За верата в човека, в идеала питам.
Изглежда, днес, обгърната е в мрак,
в блян за оня идеален свят,
роден от мъката на кръв и глад,
от мъртвата утроба на този ад.

Где си ти, поете?
В себе си, в свой, в чужд?
В Тексас, в Алжир или в мен?
Навред? Но где е туй навред?
В мрака на родний чернозем?

Умрял си май, убит от блян стаен,
да бъдеш приживе поет?
Да бъдеш чут, разбран?
Да бъдеш свой в опушен от заводи ад?

Поете...бил ли си изобщо (тук)?

Можете да откриете Гери в Instagram:  
@faith.is.no.doubt, както и да прочетете повече за 
проекта є “По Стъпките на Никола Вапцаров” тук.

Великото ви дело
Текст: Християна Петрова

Третият разстрел
Текст: Гергана Васева

https://www.instagram.com/faith.is.no.doubt/
http://faithisnodoubt.blogspot.com/
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Здравейте приятели, настъпи времето за поредното издание на
Национален литературен конкурс
на Общински младежки съвет.
Напишете есе или разказ на една от следните теми:

Трябва да сте на възраст между 14 и 25 години.
Заедно с текстовите файлове не забравяйте да напишете вашите три имена,  

възраст, вашето населено място и телефон за контакт.
Срокът за изпращане на есета и разкази е до 03.03.2021
на: omc.pernik@abv.bg
Очакваме с нетърпение вашите произведения!
https://fb.me/e/3sOdjto57

https://fb.me/e/3sOdjto57
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Art  and  Photography

Плакати, Алекс Еринин
behance.net/alekserinin

http://behance.net/alekserinin
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Siren, Габриела Енчева

You come out 
as yourself, 
Касандра (А.А.А)
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Cat, Габриела Енчева

Очите са прозорец към душата, Габриела Енчева



39

Абсорбиращи топчета, Веселин Даскалов
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Абсорбиращи топчета, Веселин Даскалов
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Снимки, Моника Ангелова
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Стария град (Пловдив), Петя Славчова

Античният театър (Пловдив), Петя Славчова
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Гледка от връх Мусала,
Петя Славчова

Село Долен (Гоце Делчев),
Петя Славчова

Поглед към Рилския манастир 
по път към връх Мальовица,

Петя Славчова

Тюленово,
Петя Славчова
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