
Където учениците говорят Creative #5
май 2022 г.

РАЗКАЗИ

ПОЕЗИЯ

КАРТИНИ



1 2

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

стр. 2 - We Matter: За нас

стр. 4 - Поезия

стр. 18 - Проза

стр. 36 - Photo Journal

стр. 43 - Exclusive: Национален литературен конкурс
   на ОМС - Перник

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 #5



3 4

Поезия

Моите детски мечти
през моите детски очи,
в които надежда блести
и пламъкът на доброто искри,
ми дават силно желание
да преодолявам всяко изпитание,
да запазвам самообладание,
и да проявявам състрадание.
Моите детски мечти –
скромни, 
                 нежни, 
                             добри,
в моите детски очи –
                               огромни, 
           белоснежни,
храбри,
търсят своето място напред,
как да се осъществят навред.
Но промяната на света
започва със силата на мисълта,
която от негативното ще ни пречисти,
която съзнанието ни ще избистри,
която в хора пак ще ни превърне – 
човешкото у нас ще се разгърне!

Моите детски мечти
Лилия Атанасова 

Нашата мисия:
Да помогнем на младите да по-

вярват, че са важни.
Искаме да ви дадем гласност и 

да ви покажем, че действията ви 
са от значение. Защото наистина 
е така!

Можете да постигнете 
всичко, което поискате, стига да 
вярвате в себе си и да сте готови 
да се борите за мечтите си.

Вярвате в мисията ни и ис-
кате да ни помогнете да я при-
ложим? Станете доброволец 
още днес.

Можете да развиете и прило-
жите знанията си, както и да при-
добиете опит в една от следните 
сфери.

В момента търсим:
• Автори за списанието и за 

блога
• Маркетинг отговорник
• Фотографи
• Илюстратори/ графични ди-

зайнери
• Редактори (за списанието и 

за блога)
• Content creators за социалните 

мрежи
• Хора, които активно да под-

крепят инициативата ни. Вашите 
идеи са от значение! Споделете 
ги с нас.

Присъедини се към 
WE MATTER 

Искате да се включите в някоя 
или няколко от изброените кате-
гории? Всичко, което ви е нужно е 
желание.

Изпратете ни имейл (на 
wematterdm@gmail.com), в който 
обхващате следните аспекти:

Кратко свое представяне
Защо мисията ни е важна за 

вас и как мислите, че ще доприне-
сете за развитието є?

Кои умения искате да разви-
ете като част от екипа ни и как 
бихме могли да ви помогнем да го 
направите?

Каква е вашата мисия (ако 
вече сте я открили; ако не, ние 
ще ви помогнем да го направите, 
така че не се притеснявайте).

Ние вярваме във вас и всичко, 
на което сте способни. Вие сте 
важни!

Станете част от промяната 
и помогнете на младите да повяр-
ват в себе си.
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Оставям по едно парченце 
от себе си 
на всеки ъгъл 
на всяка улица 
във всеки град.
Оставям по една дума 
във всеки разговор
 с всеки човек
 във всяка минута.
Оставям по една усмивка и една сълза, 
за опора и разбиране на всеки неразбран.
Оставям мислите си да блуждаят като заклети бездомници, 
търсещи сигурен подслон.
Оставям емоциите си да танцуват необуздано,
за да покажат какво е свобода.
Оставям любовта във всяко сърце – лекарство на всеки ранен.  
Оставям всяко докосване 
от всеки любим в потаен момент,
да топли дори в студения ден.
Оставям искрата в погледа си да вдъхновява
всеки говорил някога с мен.
Оставям следите си, 
крачка след крачка,
 във всеки срещнат, 
вървейки към края несъмнен.
Оставям духа си да живее в теб/ в него/ в нея/ в тях.
Оставям се…

Надявайки се да бъда навсякъде и във всеки, за да живея вечно чрез вас.

До моето вътрешно момиче от сняг –
не се страхувай да бъдеш различна!

Момиче от сняг – не тъжи,
че не си толкова хубава, колкото тях.
Прости им, че никога не разбират –
колко рядък е характерът ти благ.

Момиче от сняг – не тъжи,
те ще си отидат и други ще дойдат –
че нали светът все от хора гъмжи,
има такива, които още се борят.

Момиче от сняг – не тъжи,
ще обичаш и ще бъдеш обичана,
още малко, мила, потърпи
и все някога с щастие ще бъдеш орисана.

Момиче от сняг – не тъжи,
скоро над теб пролетта ще наднича.
Аз зная, че с нея ще се разтопиш,
но поне веднъж не се страхувай да бъдеш различна!

Оставям се
Емили Митева 

Момиче от сняг
Виктория Генчева 
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Казват, че Венера е сестра на любовта.
Двете в спорове нерядко влизат.
Коя ли ще е по-достойна да открадне мисълта
на звездно див герой на пиедестал?
Коя ли ще избави първа дните му от самота
и ще отнеме пълната със болка празнота?

Те спорят, а героят чудеса твори,
но тежко бреме носи той на своите плещи.
Когато малък бе, далече от роднини,
което случило се бе преди милион години,
позна омая на обилната тъга.
Изгуби той вкуса на обичта
и тиха мъка се промъкна в сърцето младо.
Когато опозна той писъка на сова във нощта,
когато улицата той огласяше с молба,
тогава облакът отвори паст широка,
пое го цял в безнадеждността дълбока.
Живя той там, не дни, десетилетия дори не бяха.
А бяха цели векове.

Надяваше се на приятелска усмивка.
Посрещаха го само погледи с насмешка.
Тогава той не бе герой,
а само тъмен писък на обой.
Връстниците го смятаха за незначителен и стра-
нен.
А той отвръщаше с болезнен трепет – 
тогава струваше им се пък хладен.

Венера
Инна Димитрова 

В един далечен ден го забелязах:
свит в полутъмната тъга.
Наблюдаваше през телескопа си Венера.
Каза ми, че търсел най-красивата звезда.
А аз отвърнах: „Моля те, ела, бъди за мене светлина.“
Отначало той далече се отдръпна.
Помисли, че дори и тъмнината в него някой ще от-
неме.
Но прегръдка топла струната в сърцето му нагря
и като феникс се издигна от прахта.

Когато го прегърнах
Венера беше още в дивните му галактически мечти. 
Усмивката му беше пламък в утринта
и обич той откри в дълбоката ми самота.
Облакът реши да слее болката у нас в едно.

Казват, че Венера е сестра на любовта.
Двете в спорове нерядко влизат.
Коя ли ще избави първа дните му от самота
и ще отнеме пълната със болка празнота?
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По цялата планета,
от древни времена
летим към вечни
и далечни
безконечни
небеса.
Ще стигнем ли рая?
Не знам, но съм сигурна:
на третия ден ще ни писне и там.
Най-прекрасните думи са “копнея” и “жажда”.
Най-прокълната е думата “знам”.
Небето е бърз път за командировка,
Любовта на живота ти – битов детайл.
Близостта e баналност, омраза и скука,
познатото – орган от твоето тяло.
А тялото преходно често предава ни, огледалото 
чупим във сляпа омраза.
Щом падне последната стена помежду ни,
няма кой от самите нас да ни пази!...
И само в блян измамен,
в страната на съня
сме в тези вечни и далечни
безконечни небеса.

Плахо крача върху огледалото
послужило на много преди мене.
Отраженията,
петната,
гласът му
нашепват бързо и накъсано
за отминали времена,
за отминали любови,
за войни,
за битки,
за човешките упори,
за вярата на множество народи.
Всички гласове шептят:
“Не си за тук!
Часовникът тиктака!
Бягай, докато е време!”

Не искам близост
Ирина Колева 

Сън
Селин Пандурова 
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Аз чакам.
Чакам да открехнеш леко
своето прозорче и песните си нежни да запееш,
чакам докато светът край мен заспива
и силуета мой надявам се не ще да забележиш.

Аз чакам.
Чакам вече час да чуя
скръцване от пантите, несмазвани с години.
След двадесет минути ще поема своя път,
но все пак знам, че някой ден оттук отново ще намина.

Аз чакам.
Ще чакам някой ден дори
пред портите на Бога, без да мога да почукам
и в своя страх да бъда пак отпратен
ще задоволя се да надничам скрит зад някоя пролука.

Но чакай!
Защо така протаках в чакане
живота си, когато всъщност можех да живея?!
Видях дърво, но сляп бях за гората;
не мога да пожъна онова, което страх ме беше да засея!

Не чакай…
Не мога да живея повече във моята си сянка
и няма как да чакам някой друг от там да ме извади.
Една напред и две назад, така май беше танцът,
но тук разбрах, че мен не трябва танцът да ме води.

Търся очите ти – безбрежен мираж,
две лазурни звезди, изтъкани от мрак.
Сутрин ги морските пръски творят,
вечер се стапят в сумрaчния здрач.

Търся те – пристан, нечестно далечен,
посред вълните, фантоми сиротни,
на фар ме издялай, o тебе закотвен,
от тях да те пазя със сили последни!

Търся те – чувство, нещастен копнеж,
над личната ми бездна безпощадна,
ръката си простри – атлазено въже –
там някъде поробена ми е душата.

Търся те тихо, безгласно, беззвучно.
Някога искрено, някога в сънища,
както капката дъжд копнее морето
и лъжците мечтаят за истина.

Когато се научил на пикиране,
Икар е имал същото желание,
така и Юда е загинал – в търсене
на свойто недостъпно изкупление.

Нощта жадува да се срине в утро
и както вярата сама издига храм,
извайвам тебе, мислено, въздушно,
подобно на чайка, молеща за бряг.

Чакам
Николай Петков 

Търся тe, моя любов
Радина Николова 
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Само аз ли съм празнина или е общочовешко
Разплут и очакващ да дава
Все някога стига
Свободното падане 
ни доведе до тук
накара ни да си тежим
да се крепим
да се накланяме
да шепнем
да вярваме
да си крещим
да не броим редовете
да броим междуредията
да мислим
да оголваме зъби
да не мислим
да стоим с широко отворена паст чакайки нещо да влезе бога ми въз-
дух не дишам поне някое насекомо поне да съм дом поне да не съм без-
полезна поне да 
Всеки вход е и изход

Стъклото – желязна стена
огъва се под топлината
накланя се към мен –
да ми каже нещо
Котката я отваря
отронва отгръща събаря
Дървото – дрехите стари
пердетата любещи се безсрамно със вятъра
шкафовете за свещи
скрили тънки бледи жени
с белязани глезени и подути от кърмата гърди 
Първата смърт на човека
Лепкав от вятъра
който само дава
докато той не натежи безсилен
неотнет зает приемащ
накланящ се към мен
към глезените ми
Набъбнал 
да се отърве от думите си
да ми даде
да ме препълни
да do it 
да
Врата – входна – изходна -
гардеробна –
родилна
ще падне 
без да е мислила колко бели са листите
и колко ще са бели след нея
От раждане хвърлен изплют
раз-глезен
разплут и очакващ

Врата
Божана Славкова 
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Мястото ми никак не е тук –
сред сивите отломки от неправди,
сред димни облаци барут,
останали от живи рани.

Не се побирам в този свят –
за малките души огромен,
и не дишам от престорен смях,
диктуван някъде от горе.

Не попива погледът ми чист
в плът бездушна, лековата
и съм лека като лист,
а олово ми тежи в душата.

Светло ми е вътре,
бяло някак, неизмерно.
Отказвам да ми вземат светлината.
Отказвам да прогледна в черно...

В мислите му
танцуваха колегите 
на красива революция и вдигаха папките,
от които хвърчаха листове,
доклади, протоколи
все изрисувани
със знаци на мира, с красиви рисунки
зараждащи свободата.

В мислите му
танцуваха колегите, хванати за ръце
с ония другите,
от другата компания,
дето все се състезаваха с тях за бюджети,
приходи
и клиентела. Танцуваха… танцуваха. танцуваха!
и създаваха заедно красивото!

В мислите му
танцуваха колегите и шефовете
с надутите джобове и двойната брадичка,
но днес те бяха усмихнати и сърцата им вдишваха
и издишваха

БУНТ
Цветелина Лазарова 

Tрудова характеристика
Мария Сомлева 
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Очаквайте скоро

№11: Наука

Проза

Невинаги ще намерите лесен 
начин да постигнете това, което 
искате от живота. Ако трябва 
да бъдем честни, понякога е дори 
по-добре да минеш по по-труд-
ния и дълъг път, за да придобиеш 
възможно по-голям опит в начи-
нанието, към което се стремиш. 
Може би ще има варианти да си 
спестиш време, усилия, безсънни 
нощи, падения и възвишения. Да, 
тези епитети не звучат добре 
спрямо почивката, насладата и 
безпроблемно достигнатия резул-
тат.

Аз съм неразделна част с 
тази, която съм в действител-
ност. Моето вътрешно аз копнее 
за музика. Затова и аз си мечтая 
един ден да свиря с такава лекота 
сякаш съм едно с медения гласец 
на дървеното ми пиано. Музиката 
е възвишение. Всеки път щом чуя 
и една нота, се отделям от този 
свят, от земните проблеми и се 
пренасям в небесното царство. 
Там грижи няма, нито пък болка. 
Има само музика. Музиката и аз. 
Аз и музиката.

И както се отнася до всяка мечта, за да не си остане просто една 
обикновена мечта, трябва да се положат малко усилия. Затова вечер 
преди сън аз винаги сядам и започвам да свиря. Нямам учител. Не ми 
трябва. Той ще потисне моето желание с разни правила и забрани. 
Искам да се науча на всичко сама. И опитвам. И знам, че ще се справя. 
Свиря ли, свиря, натискам грешния клавиш и пак продължавам – свиря 

Изкусителят
Анна Илиева
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ли, свиря. Сливам се с мелодията, позволявам є да изпълни душата 
ми, давам є контрол над мислите си… Мелодията става моя свят. 
Грешните ноти са само камъчета, които не представляват затрудне-
ние за каретата, в която съм тръгнала нагоре по пътя си, заредена с 
вяра и мечти.

Преди няколко вечери обаче 
камъните станаха твърде много. 
Започвах да се отчайвам, тъй 
като дълго време не ми се полу-
чаваше. И точно тогава бях по-
сетена от чудновато създание. 
Появи се от нищото. Приличаше 
на човек, може би горски дух като 
от приказките. То ми предложи не-
устоима сделка.

Щом искаш да свириш сякаш 
мелодията е твое продължение, 
аз мога да помогна, – думите 
се лееха ефирно от устата му. 
Очите му блестяха омагьосващо 
като звездите в мрака на нощта. 
– Ще можеш да свириш тъй нежно, 
както никой друг на този свят ни-
кога не е могъл. Няма да има човек, 
който да устои на твоята музика. 
Ти ще се слееш в едно с мелодията 
на твоето пиано и ще живееш жи-
вота, който винаги си искала да 
имаш. Мога да ти дам всичко това. 
И не е нужно повече да опитваш. 
Грешен тон няма да излезе изпод 
пръстите ти оттук нататък.

Душата ми запърха като пеперуда в тялото. Приливи на топлина и 
студени тръпки ме заливаха отвътре. Очите му гледаха право в мен. 
И ето, този, който можеше да направи живота ми една чудна приказка, 
стоеше пред мен и чакаше само моя отговор. Погледнах пианото и се 
размечтах тъй хубаво, като че бях малко дете. Музиката и аз. Аз и 
музиката. Щях да бъда добра също като Бетовен, като Шопен или пък 
Lo Mimieux. Дори по-добра! Дали беше редно това?

Седнах и засвирих. Беше откъс от „Лебедово езеро“, който научих 
преди толкова много време. Представих си как свиря и онази мелодия, 
която опитвам през последните вечери, със същата лекота. Хората 
ме гледаха наоколо с възхищение. Аз самата се реех като ангел ви-
соко в небето. Но аз не бях ангел. Музиката беше. Аз бях нейното не-
връстно детенце, гледащо я с възхищение. Усещането беше несрав-

нимо. Спомних си за всички пъти, когато бях бъркала нотите, които 
свиря в момента гладко и волно. Спомних си и другите ми неуспехи, а 
наред с тях идваха и успехите.

Неусетно преминах към последната мелодия, която не бях научила 
все още. Получаваше ми се в самото начало. После стигнах до първите 
грешки, които всеки път допусках. Отделих се от пианото с въздишка. 
Изкусителят още стоеше в стаята и чакаше да чуе отговора ми.

 Не мога, – отхвърлих любезно неговата оферта.
Той беше изненадан.
Не разбирам. Това е твоето най-съкровено желание? Какво те 

спира?
Усмихнах се тъжно. Клавишите ме гледаха засмяно. Подсказваха ми 

как да постъпя и кое ще бъде правилно. Мелодията бе прочистила ми-
слите ми. Всеки път успяваше. Може би не бях съвършена като музи-
ката, която ме изпълваше със смисъл. Но бях истинска. Точно като нея.

Подобна сделка би звучала добре за всеки друг, ала не и за мен. Искаш 
да сбъднеш мечтата ми – а какво ще искаш в замяна? Ще ми отнемеш 
щастието от това сама да успея някой ден. И макар да е хубава мисъл, 
не искам да омагьосвам хората. Стига ми сама да се наслаждавам на 
прелестните извисявания на моята музика. Какво ще искаш от мен, за 
да ми отнемеш магията от опитите и грешките?

Изкусителят мълчеше. Вече не изглеждаше ефирно и в очите му не 
блещукаха звездици. Бе се надявал да приема. Разбра, че е дошъл при 
грешния човек.

В следващия миг изчезна. Разми се пред очите ми. Напусна точно 
както се бе появил – от нищото.

И до ден днешен той обикаля света. Търси хора, които не се за-
доволяват с дългия път. Неговите цели са онези, търсещи лесни пъ-
теки към успеха. Той дава едно, ала взема друго от този, който приеме 
предложената сделка, нещо още по-ценно. Затова пожелавам на всеки, 
който някога е мечтал да постигне нещо – бори се, опитвай и се рад-
вай дори на малкия успех. Така, бъди сигурен, Той никога няма да стигне 
до теб в опит да те изкуси да поемеш по по-примамливия и същевре-
менно грешен път.

Как да го познаеш ли? Не ме моли за описание. Той вида си мени, но 
целите му си остават същите. Само трябва да се ослушваш за слад-
ките му приказки и да бягаш от невинните му погледи. Лесно ще от-
криеш, че да се бориш за мечтите си, ти носи по-удовлетворяващ ре-
зултат, когато станеш най-добрата версия на самия себе си.
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Лекцията в Регионалния исторически музей бе минала добре. С 
Мариела и още две съученички вървяхме към автогарата. Всеки мой 
опит да се включа в разговора се оказваше неуспешен. А колко „ху-
баво“ ми беше сутринта, докато слушах музика и оплаквах всички свои 
грешки... А, и липсата си на вдъхновение.

Денят беше повече от топъл. 
Оглеждах се наоколо – десетки 
родители бяха извели децата си 
на разходка. Наоколо се мяркаха 
цветни бебешки колички, прода-
вачи на мартенички, деца, носещи 
бонбоненорозов захарен памук – 
някакви съвсем малки неща, които 
до преди не бях забелязвала. А 
може би никога нямаше да ги забе-
лежа, ако все си говорех на разно-
образни теми със съучениците си.

Пристигнахме. С Мариела си 
избрахме най-задните седалки в 
автобуса. Аз седнах на странич-
ната, за да се абстрахирам от 
останалите хора. А може би и за 
да се помъча да започна разговор 
с нея. Винаги съм смятала, че ние, 
тийнейджърите, трябва да се под-
крепяме. Да общуваме повече по-
между си. Не защото съм толкова 
жадна за внимание (макар общува-
нето с хора да ми носи вдъхнове-
ние), а защото знам какъв житей-
ски опит имам.

Познавам себе си. Сигурна съм, че бих могла да помогна много на 
съучениците си. Макар те почти да не ме забелязват. Дори да нямат 
лошо отношение към мен, проява на алчност ли е да искам да знаят 
колко много мъдрост се крие в душата ми?! Лошо ли е да искам толкова 
много да ПОМОГНА. Да ДАМ частичка от себе си на някого. Да го на-
соча. И след няколко дни да чуя “Знаеш ли, Дари, аз го направих. Ти беше 
права.”...

Беше време да поема нещата в свои ръце. Но притесненията ми и 
вродената ми срамежливост ме дърпаха назад. Извадих тефтерчето 

Магия в реалността
Дария Георгиева

си и се готвех да напиша няколко хайку-стиха. В този момент, Мариела 
ме попита:

— Какво ще пишеш?
Изненадах се. Събрах мислите си и побързах да отговоря:
— Ами, хайку. Вдъхнових се и имам идеи, но трябва да ги запиша, за 

да не ги забравя.
— А какво е това “хайку”? Аз четох във Facebook-а ти, но нещо не 

разбрах съвсем...
— Това е най-кратката поетична форма. Казано просто, е начин 

да опишеш някакви кратки моменти от всекидневието си, природата, 
която съпреживява емоциите ти. И това носи поне един допълнителен 
смисъл, предизвиква твоето размишление.

Мариела кимна в знак на съгласие.
— Знаеш ли, докато се разхождахме и вие си говорехте, аз не можех 

да се включа в разговора. Но за сметка на това видях неща, които на 
теб едва ли са ти направили впечатление.

— И какви? 
— Докато минавахме по мостчето над реката, забелязах как десе-

тина гълъба, събрани на един камък, се къпеха. А един друг щеше да се 
блъсне в мен. Отстъпих крачка встрани, за да не стане беля. Но той 
беше доста опитен и прелетя над главата ми.

—  Аз как така не съм ги видяла тези неща?! – възкликна Мариела 
през смях.

— Хм, ти говореше с другите, затова не си обърнала внимание. 
Всъщност... имаше и две момиченца, които ходеха до нас и си разказ-
ваха някаква приказка. За някакви баба и дядо. 

— Сериозно ли? Аз ги видях, но не съм се вслушала. 
Замислих се. Един и същи свят. Различни хора виждат различни 

неща. В еднакви картини. Точно две мигновения по-късно, Мариела се 
обърна към мен:

— Ти си странна.
Всеки друг на моето място би се обидил, но не и аз. Винаги много съм 

се интересувала какво е мнението на другите, как те виждат света. И 
по-специално как виждат самата мен на фона на другите...

— Добре, а защо ме определяш като такава? – зачудих се.
Мариела се подвоуми преди да отговори:
— Не знам. Пишеш стихотворения. Виждаш някакви неща, които на 

мен не ми правят впечатление. Миналата седмица ми обясняваше как 
вкъщи си много разсеяна, а когато си в училище си постоянно съсредо-
точена... И слушаш музика, нямаш нужда да излизаш с приятели, за да 
се чувстваш добре.

— А защо писането на стихове е причина да определиш един човек 
като “странен”?

— Може би всички, които пишат, са преживели някакви трагични 
неща и това ги е накарало да започнат да творят.
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 Зениците є се разшириха. Аз размахвах химикалката и докосвах 
устните си с нея – от притеснение, а може би и от удовлетворение. 
От еуфория. Наистина е така! Тя е права, но дали бих си го признала? 
За всички онези моменти, в които съм падала, без желание да се из-
правя. За хората, в чиито сърца съм опитвала да скрия тъгата си, а тя 
винаги е била някъде под слушалките. Не бих го признала, освен ако не 
е за някой разказ.

—  А един човек, който рисува? Би ли го определила като “странен”?
— Ти интервю ли ми правиш? – ококори се Мариела.
— Да, просто ми е интересно.
— Зависи какви са картините му и колко те са свързани с него самия.
— Знаеш ли, аз мисля, че всеки един човек има начин, по който изра-

зява себе си. Понякога светът и като цяло животът ни са изпълнени с 
толкова много емоции, че имаме нужда да се освободим от тях... И дали 
ще пишеш, или ще рисуваш, пееш, танцуваш, или ще стоиш до два, три 
часа през нощта, за да обмисляш случващото се, както правиш ти, 
няма никакво значение! Това е твоят уникален начин да бъдеш себе си!

Неусетно бяхме стигнали до моята спирка, а аз бях написала само 
един стих в тефтерчето. Прибрах се вкъщи и се появиха още няколко. 
Не можех да си намеря място. Бях въодушевена. Дори превъзбудена. 
Анализирах всичко, което ми се беше случило...

Как ми се беше случило това? Само една случка! Малко мълчание, 
няколко гълъба и две дечица… А аз бях толкова вдъхновена! Колко съм 
била неосъзната досега, за да мисля, че вълшебствата се случват 
единствено в мечтите. Колко много съм изпуснала, чакайки магия! Тя е 
навсякъде около нас! Няма нужда да живеем в минали или бъдещи вре-
мена, за да я видим. Просто трябва да замълчим, да се огледаме нао-
коло и да отворим сърцата си, за да я забележим.

Усещането за студенина месеци наред ме преследваше из улиците 
на града, из мислите ми. Сърцето ми хвана пневмония от студа на една 
чужда душа. Сякаш се разболя от разбитата надежда, от лошото от-
ношение, напомнящо кофти осветление, от фалшивите чувства, лъс-
нали на дневна светлина. Дълго време боля, но отмина. Сега е някак 
сравнително здраво – с няколко шева и едва мърда, но диша. Така и не 
поиска упойка. 

Месеците минаваха и 
сърцето ми се смиряваше. 
Смирението означава приемане. 
Да приемеш и да преглътнеш. 
Да преглътнеш и да забавиш 
горчилката. Постепенно всичко 
отминава – дори лошият вкус 
в устата. Отново ставаш цял 
и си връщаш сетивата. Някак 
различен си – едновременно 
себе си, но и не съвсем. И то-
гава, когато вече си оздравял 
след една счупена обич, тоест – 
оцелял, започваш да се подгот-
вяш психически за следващата. 
Човешките същества знаем, че 
повредената обич е нещо, което 
реже дълбоко и безмилостно, ос-
тавяйки дълбоки рани и белези 
дори от шевовете, с които сме 
се зашили. 

Хиляди кърпачи на сърца прекосяват осветената Витошка, а аз стоя 
на покрива на последната сграда, и ги наблюдавам отгоре. Надявам се 
да се зашият и да зашият чието сърце могат. Седя отгоре и бдя над 
тях в нощта. Спокойно светят уличните лампи, разпръсквайки мека 
светлина. Електрическите гирлянди край вратите на ресторантите 
премигват весело. Силните неонови надписи канят минувачите да вля-
зат. Поток от хора. Потенциални спасители и спасени, кърпещи се и 
тъкмо зашили се. 

Чудно нещо. Мислех си, че само храната има срок на годност и за-
това на опаковките има изписани дати. Сега вече знам, че и нещата 
без крайна дата за употреба, също се развалят. Отношенията имат 
срок на годност. Чувствата – също. Горчивината в устата, пардон – 

Срок на годност
Далиа Давидкова
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в душата, и тя. А пък съм тръгнал да се притеснявам за връзките, 
че приключвали и хората се разделяли. Ами като не се обичат – да се 
делят. Да отидат да обичат друг. 

Едно нещо не ми дава мира – медът не се разваля, захаросва се, 
но нищо му няма. На неговото бурканче няма дата. Тогава къде да го 
сложа в моята теория на храните и любовите? Оф, ето на – намерих 
пробойна във философската си теория. Сега това не ми дава мира.

Телефонът иззвъня. 
Съобщението на екрана ме 

питаше прибрал ли съм се вече. А 
човекът зад съобщението май се 
тревожеше, защото това е тре-
тото такова. Време е да отго-
воря. Стига съм се правил на фи-
лософ. Но първо – да видя как да 
сляза от покрива, че това нещо не 
го обмислих.

Алина се тревожеше стигнал 
ли съм. Ами, тук съм. Къде да съм? 
Не съм избягал на път за вкъщи. И 
не ме удари трамвай на прибиране. 
Беше на косъм всъщност и това 
да стане. И без друго от известно 
време така се чувствах – нямаше 
да се изненадам. Търпението є за-
почна да се изпарява в чакането 
на отговор. Ще ми се скара – усе-
щам го.

Вижте сега, хора, аз обаче си поправих теорията на храните и лю-
бовите. Намерих къде е мястото на меда. Ами да! То било пред очите 
ми. Може много неща да имат срок на годност, но с правилна поддръжка, 
приятелите може да станат като меда. Ако полагате грижи един за 
друг и за отношенията ви – ти на тях и те на теб, ще са медът в 
живота. Късмет, хора – аз май се оказа, че не съм си намерил любовта 
на живота, но меда – да. Ей на, звъни вече. Мисли, че съм се запилял 
някъде, или че съм запил в някой бар с непознати. Медът – това са ти-
хите кърпачи на чужди сърца. Гледаш ги отстрани  – големи хора, а в 
душите – деца и знаеш, че си благословен, когато те обичат по дет-
ски чисто. Тихо, бод след бод, чаша чай с мед и я гледай ти – вече май 
съм абсолютно наред. А сега ще трябва да отговоря на обаждането, 
че иначе ще ям приятелски пердах.

Здравей, любов!
Прощавай, че отдавна не си получавала писма от мен. Последните 

месеци бяха тежки…Надявам се да не се сърдиш и след това писмо да 
ми простиш, че те накарах да чакаш толкова дълго.

Въпреки дългите месеци, които 
отминаха, нямам много за разказ-
ване. Животът не е особено инте-
ресен напоследък. Любов, помниш 
ли онова къдраво кученце на съсед-
ката на майка ти? Наскоро роди 
цели пет мъничета. Прекрасни 
са, точно като майка им. Щеше 
ми се да беше тук, цялата щеше 
да заблестиш от щастие като ги 
видиш. 

А, любов, помниш ли онзи стар 
диван в хола ни? Най-накрая наме-
рих кой да я купи тази вехтория. 
Един симпатичен възрастен мъж 
каза, че много ще си отива с инте-
риора в дома му. Беше много щаст-
лив, когато си стиснахме ръцете. 
Любов, купих онзи светлокафяв 
диван, в който се влюби когато го 
видя на витрината на онова мага-
зинче за мебели надолу по улицата 
ни. Надявам се да не си променила 
мнението си и да ти хареса как 
стои под старата картина в хола.

Любима, помниш ли малкия цветарски магазин на улица “Столетов”? 
Онзи ден минах покрай него и там беше Мая, дъщерята на собственич-
ката. Влязох, за да я поздравя и да пратя поздрави на майка є, леля 
Руми. Заговорихме се и ми разказа, че вкъщи са много притеснени, по-
неже леля Руми се е подхлъзнала и си е ударила лошо главата. Казах на 
Мая, че ако има нужда от нещо, винаги може да ми се обади; даже си 
разменихме номерата. Купих от любимите ни лавандули и се прибрах. 
Същата вечер направих паста по рецепта на леля Руми. Бях жив при-
мер за “ядеш и ревеш”. Трябваше да си тук. Много щеше да ми се смееш. 
Вярвам, че и в  твоите очи щяха да плуват сълзи, защото обичаш леля 
Руми като своя майка.

Здравей, любов!
Михаела Стойкова



27 28

И последно, любов, помниш ли 
онзи парк с красивите цветя? Знам 
какво ще си помислиш: „Няма парк с 
грозни цветя, дай по-конкретно оп-
исание“. А аз ще отговоря: „Онзи, в 
който се срещахме, когато бяхме 
млади влюбени тийнейджъри.“ 
Онзи парк, където преди четири 
години ти предложих и ти прие 
да бъдеш моя завинаги. Спокойно, 
не го споменавам с лошо. Няма да 
го превърнат в паркинг, както ис-
каха преди време. Споменавам го, 
защото минах наскоро през него. 
Навън времето беше още топло 
и нямаше нужда да си търся дебе-
лото яке, което ти имаш навика 
да прибираш и после да забравяш 
къде е. Не ме питай как го намерих 
вчера. 

Да, паркът… отплеснах се. Разходката беше наистина разтовар-
ваща, особено след тежката седмица, която имах в кантората. Минах 
покрай нашето дърво, онова до рекичката. Знаеш ли, до нашите ини-
циали, които издълбахме в началото на връзката ни, вече има и други – 
М и Н? Със смесени чувства съм, защото нашето дърво вече не е само 
наше, но пък се надявам и тяхната връзка да е също толкова здрава, 
колкото е и нашата. Всичко останало си е същото, любима, само хо-
рата са различни. Днес сме едни, утре сме други. Днес ни има, утре ни 
няма. Животът продължава, любима…

Като се замисля, любов, имам още доста за споделяне, но няма да 
ми стигнат страниците. Знам, че започнах писмото с това как нямам 
нищо за разказване, не бързай да си мислиш колко краткотрайна става 
паметта ми. Ти си тази, която все забравя годишнината ни и рожде-
ния ми ден. 

Ех, любима, липсваш ми. Не е минал и ден, в който поне веднъж да 
не помисля за теб, за твоята прекрасна усмивка, за меките ти длани, 
които имат навика да галят лицето ми сутрин докато се събудя. 
Липсва ми погледът ти, палещ пожар в сърцето ми всеки път щом ме 
погледнеш. Липсват ми очите ти, които не ме изпускат от поглед, 
когато е мой ред да готвя, и които ми се усмихват по толкова топъл 
начин, че ми се иска да оставя ножа, с който режа, и да се потопя из-
цяло в тях. Липсват ми устните ти. Ах, тези пленяващи устни! Мога 
да ги целувам с часове, без да ми писне. Липсва ми ароматът ти, любов, 
който започва да избледнява от завивките в спалнята ни и не мога да 
го върна, защото го взе със себе си. Липсваш ми, цялата, с всеки твой 
недостатък.

Оставям писмото дотук. В 
началото те помолих да намериш 
сили да ми простиш за нередов-
ното писане. Дано поне ти успееш. 
Защото аз не мога да ти простя. 
Не мога да ти простя, че ме изо-
стави. Нито на теб, нито на онзи 
пиян шофьор, който преди точно 
една година те отне от мен. Но не 
се притеснявай, любима, отмъс-
тих за теб. Той ще остане зад ре-
шетките за дълго време.

Днес ще ти донеса любимите 
ни цветя. Няма да ги забравя като 
предния път. И дълго чаканото 
писмо ще ти донеса. Даже снимки 
на кученцата имам за теб. Идвам 
любима, не се притеснявай. Дълго 
бяхме разделени, но скоро няма да 
е така. Още малко. Обичам те.

Завинаги и винаги твой,
Аз
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Разказът се посвещава на всички жени, носили черни забрадки и па-
лили свещи над братските могили…

Зимата вече отпускаше силната си прегръдка с Тулузка. Снегът се 
бе стопил и дори кокичетата показваха белите си глави изпод земята, 
за да радват очите и душите на хората.

В селото днес е тихо. Ден преди Задушница, преди великия пост. 
Всичко е умислено смълчано. Старците са нарамили брадви, а бабич-
ките мотики. В тоя край, а и не само, неписан закон повелява в деня 
преди Задушницата, да се почистват вечните легла на покойниците.

Баба Мария Каменова вървеше сама по пътеката към гробището с 
една малка мотичка и  стомна вода.

— Брее Бабо Марийо, къде така?! – попита я Александър Петровият, 
който отдавна излезе от село.

— Е как къде? Нали е Задушница утре. Ще ида да почистя до гроби-
щето и на  наш ‘то  място.

— Да ти помогна ли, бабо? – попита я Александър.
— Не, сине. Аз ще се оправя. Толкова години сама се справям и днеска 

ще успея.
— А с дядо Митре какво стана? Той защо не ти помогне?
— Не му издържа сърцето, синко. Пръснало се директно, казват док-

торите. Синовете си го прибраха…
— Дано е намерил покой там на оня свят, – въздъхна Александър.
— Ще да намери. Нали синовете му са там... Събрали са се вече си-

гурно.
— Ще се видим тогава утре там, Бабче. До утре! –  рече Сашо.
— До утре, Александре!
Александър се прибра вкъщи, където го очакваше семейството му. 

Всички бяха там. Е разбира се, без старите. Те вече бяха поели своята 
бяла пътечка към вечността. 

Нощта му не мина леко. Спомни си дните на село, в които без-
грижно изкара детството си. Спомни си вкуса на крушата, която бе в 
двора на Мария и Митре Каменови. Спомни си играта на топка срещу 
началното училище и студенината на водата от селската чешма. 
Ала училището вече затвори, крушата се прекърши, както и хората 
се прекършват… Само чешмичката продължаваше да пълни безкрай-
ните си корита. Спомни си и животните, които вечер огласяха селото 
със своите звънци и топлото мляко, което доеше баба му от козите. 
Сънят не можа да го улови цялата нощ и той, облян в пот, през цялото 
време плува из безкрайното море на спомените.

По Задушница в тузлука
Иван Иванов

Слънцето озари очите му и той ги отвори. Пред него, на семейния 
портрет гордо бяха изправени баба му Стефана и дядо му Асен. Той 
реши да стане да ги посети. Както повелява законът, взе всички неща 
– свещите, водата, сладкото жито, питата и дребните сладки. Пътят 
бе оживен – хората прииждаха към църквата за молитва, а след това 
отиваха да посетят своите роднини и приятели. В черквата бе тихо. 
Гласът на попа се чуваше, докато изреждаше имената на починалите 
един по един, сякаш ги канеше да влязат. След литургията всички се 
отправиха към гробищата. 

Само баба Мария се бе отклонила към един стар калдъръмен път 
към близка горичка.

— Почакай, бабо Марийче! Да ти подам! – провикна се Александър на 
излизане от черквата.

— Баба Мария спря и пооправи черната си шамия, строго погледна 
момчето – вече пораснал мъж.

— Заповядай. Това е за баба Стефана и дядо Асен, – тихо рече 
Александър.

— Благодаря, синко. Дано са намерили покой при дядо ти Митре и 
синовете ми.

— Ти накъде така? – попита старата жена момчето.
— До нашето място. Там беше моята, така де, нашата къща. 

Синовете там родих. Живеехме прекрасно – не много богати, но щаст-
ливи. Ама дойде тая пуста война… Какви неща тогава бяха, ей бого 
леле… Деца убиха тука в съседното село, мъжете прибраха да се бият 
на чужда земя. А ние останахме тука да чакаме вечно. Ето и моите 
синове…чакам ги, ама не се връщат… Единият го обесиха в затвора, 
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другите ги застреляха по полето… Изгориха къщата и всичко тука, за 
да го търсят, но не го намериха. Вече се бяхме скрили, но знаех, че и той 
няма издържи. Когато ни напусна, ми прошепна като има повод да ходя 
на гроба му и да му пея „Хей поле широко…“. Така и правя. И знаеш ли 
какво стана? Като му намериха трупа, са го изгорили на клада. Спомен 
да не остане от тези борци за нашата пуста и Светла свобода. Та 
така… И на мястото на къщата аз сама сложих камъни и извиках едно 
момче да издълбае само имената върху тях, за да има къде да ходя… 
Та там отивам, синко. Искам да ти кажа нещо – aко имаш възможност, 
никога не допускай война. И на тия в столицата да кажеш!

Александър остана без никакви думи, само прегърна старата жена, 
сгобуваха се и всеки пое по пътя си.

Когато се прибираше към дома си, чу жален глас в далечината. 
„Хей, поле широко,
широко, зелено, хей,
и Балкан ти роден,
хей, Балкан ти наш,
колко мъки знаеш,
колко тайни криеш,
хей, Балкан ти роден наш!”

От този момент нататък Александър се закле да поддържа и мяс-
тото на баба Мария Каменова, за да остане споменът жив…

Когато най-сетне стигнахме 
до магазина (ниво на трудност 
– ужасно трудно):

Отвън нямаше свободни ко-
лички, но затова пък доста такива 
се търкаляха изоставени измежду 
рафтовете. Грабнахме най-близ-
ката. И така започна приключе-
нието. 

Горе-долу на случаен принцип 
нахвърляхме вътре сравнително 
малко количество продукти от 
първа необходимост. Казвам 
(пиша по-точно) на случаен прин-
цип, тъй като повечето щандове 
бяха празни или нещата бяха бут-
нати на изцапания под, където се 
бяха разпаднали на съставните си 
части. Най-рядко се срещаха кон-
серви с готови ястия и тоалетна 
хартия. Първото ми се струваше 
като правилен избор, но второто 
първоначално ме учуди. 

Почти бяхме стигнали до касата (не че бяха останали касиери, 
които да ти отчетат колко пари дължиш), когато за първи път видя-
хме по какъв начин се случва всичко.

Една група хора бяха наобиколили нещо и шумно обсъждаха, докато 
другата част от пазаруващите старателно ги избягваха и продъл-
жаваха напред. Ние бяхме по средата на двата лагера. Поспряхме се, 
колкото да видим какво става, но после си тръгнахме по нашия си път. 
Онова, което видяхме обаче ни бележи за цял живот. Поне мен със си-
гурност. 

Един възрастен мъж, чиято брада отдавна бе изгубила цвят, ле-
жеше на пода. Ръцете му бяха конвулсивно сгърчени пред гърдите, а 
краката му оформяха долната част на въображаема звезда. Клепачите 
му изглеждаха сякаш са били спуснати достатъчно дълго преди ние 
да дойдем, че „зрителите“ да го помислят за умрял, но в момента, в 
който промушихме глави измежду множеството рамена, “завесите се 

Канал 3-ти
Част 2
Мелани Шакири
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вдигнаха”. Ирисите му бяха млечно бяли и почти се сливаха с остана-
лата част от очите му. Старецът оголи венци и изхриптя. Някои се 
наведоха по-ниско и дори премахнаха маските от лицата си, все едно 
това щеше да им помогне да чуват по-добре. Човекът не се двоумя 
много, много. Бързо разпъна едната си ръка, при което костите му 
звучно изпукаха от недоволство, и сграбчи със съсухрените си пръсти 
крака на едно момиче, стоящо най-близо до него. А после с нечовешка 
сила се набра, влачейки цялото си тяло, и я захапа. Захапа глезена на 
девойката, която от своя страна изпищя проглушително. 

Не знам какво се е случило с тяхната любовна история по-нататък, 
но за мен лично това не е и от голямо значение. Видяното бе напълно 
достатъчно, за да ме ужаси. 

Един човек, който вече не изглеждаше напълно като такъв, се оп-
итваше да отхапе част от плътта на друг човек. 

Неопределен брой дни по-
късно:

Нямам си на идея на коя дата 
се случи точно това, но не съм и 
сигурна колко точно това е важно 
за целта ми, така че нека не се 
стресираме над малките неща. 

Четиримата се бяхме върнали 
пеша (на пряко през градинките) 
до вкъщи след пазара и оттогава 
останахме там. Бяхме укрепили 
вратите, а през прозорците бяхме 
заковали дъски от масата. Вътре 
не влизаше почти никаква свет-
лина, но по-хубавото бе, че и други 
неща не навлизаха. Кварталът ни 
по принцип винаги е бил изключи-
телно спокоен. По тази логика и 

от началото на пандемията по улицата не бе имало обилен трафик 
от бягащи и коли, какъвто се срещаше на други места. Така че засега 
бяхме в безопастност. Храната ни обаче бавно биваше изяждана. 
Домакинските материали също се изчерпваха. А аз чак сега разбирах 
истинската цена на тоалетната хартия. 

Най-лошото обаче бе, че припасите взети за брат ми, отдавна бяха 
свършили, а той бе все още прекалено малък, за да яде от нашите. При 
него по-голямата част от храненията се базираха изцяло на мляко, 
което отдавна нямахме. Телцето му бе започнало да измършавява. Не 
след дълго престана и да плаче. През половината време или спеше, или 
ни наблюдаваше мълчаливо. 

Скоро за жалост щеше да ни се наложи да излезем.

През онзи съдбоносен ден:
Ударите на ходилата ни в асфалта отекваха глухо в пустата алея. 

Майка ми бе притиснала до тялото си брат ми, а леля ми тичаше 
най-отпред. Усещах как сърцето ми се удря в ребрата ми, готово да 
изкочи. Никога през живота си не бях тичала за здраве, а още по-малко 
да тичам с целия този адреналин, пулсиращ във вените ми. Имах чув-
ството, че всеки момент ще се препъна в някое камъче и ще се стро-
поля на земята, неспособна да стана повече. Виждах как измежду уст-
ните на майка ми излитаха малки облачета сив дъх, от есенния студ 
около нас. Чудех се колко още ще издържим.

Ръмжене. Щракане на челюсти. Препъване на ходила.
Тези звуци ни преследваха от не знайно колко време. Щяхме ли да 

издържим още дълго? 
— Ето там! – задъхано извика леля ми едва на няколко метра пред 

нас. – В магазина. Бързо!
Видях как стъклената витрина на квартален бутик, недалеч от 

мястото, където бях сега, отрази следобедното слънце. Проблясък на 
надежда. 

Затичахме още по-бързо 
натам. Имах чувството, че всеки 
миг ще усетя мъртвешкия дъх на 
някой заболял в тила си. Че ще 
сключи зъби върху кожата ми.

Леля ми първа достигна до без-
опасното място. Или поне онова, 
което привидно изглеждаше като 
такова. В момента, в който нати-
сна дръжката и се нахвърли върху 
вратата, пропадна. Пропадна в 
паста на двадесет, ако не и по-
вече, гладни болни. 

Ако трябва да съм точна, сега 
се сещам за някои подробности, 
които тогава, слушайки пред-
смъртния є писък, не мислех, че 
съм забелязала. Хората вътре в 
магазина бяха от изцяло ваксини-
раните. Да, имаше ясна граница 
между ваксинираните и невакси-
нираните. Тези, които бяха успяли 
да положат (ненужни) усилия, за 
да се защитят от вируса, имаха 
кърваво-червени очи и големи, гнойни циреи по кожата. Останалите 
(безотговорните, по думите на бившето ни правителство) – бяха без 
никакво окосмяване и с млечно-бели очи. 
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Майката ми се сепна и застина на място. Предполагам, че да видиш 
как сестра ти бива изядена жива, как откъсват малки парченца от 
нея, докато още диша, и ги поглъщат – предполагам, че това е травми-
ращо. Но все още не съм є простила. И никога няма да є простя за това, 
че не се стегна и не избяга с мен. Затова, че позволи да я хванат. 

Дърпах я. Виках. Крещях. Молех се. Но тя не помръдваше. Брат ми 
също не помръдваше. 

Когато един от заразените, достигна до нея и я захапа, тя дори не 
отвори уста. Просто се свлече на колене и притвори примирено очи. 

Избягах. Отдалечих се. Но наблюдавах. Гледах как умира, със сти-
чащи се по бузите ми сълзи. Станах свидетел на това как болните 
пренебрегнаха телцето на братчето ми, защото както по-късно ос-
ъзнах, то бе умряло далеч преди този момент. А после си тръгнах. 
Съзнанието ми обаче остана там. Сърцето ми също. Единствено тя-
лото ми си тръгна от онази уличка.

Оттогава живея в покрайнините на града. Достатъчно близо, че 
да мога да ходя за храна. Достатъчно далеч, че да не бъда под вечна 
заплаха от гладните. Даже, да кажа, че живея, е долна лъжа, защото 
по-скоро просто оцелявам.

Всеки ден като се събудя и преди да заспя се питам колко още ще 
издържа. Питам се дали просто да не се предам. Дали да не прекратя 
собствените си мъки? Или пък да се оставя на болните при следва-
щото ми ходене в града? 

Може би. Всичко все още е едно голямо може би. 
Засега обаче съм жива и така ще си остана поне известно време. 

Така че, който и да си ти, който ще намериш тези записки, надявам се 
да си ме опознал поне малко и да си разбрал какво преживях. Надявам се 
да си готов да ме потърсиш, защото имам нужда от теб. Няма да се 
справя още дълго сама. 

Потърси ме на канал 3. Ще те чакам.
Over

Photo Journal
Градски птички
Георги Чакъров
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Exclusive 
Национален литературен 
конкурс на ОМС - Перник

От 7 години насам Общински Младежки Съвет – Перник организи-
рат “Национален литературен конкурс”, като всяка година темите са 
различни, а възможностите – много! Чрез конкурса те дават поле за 
изява на младите хора, които обичат да творят. Участниците имат 
избор да пишат есе или разказ по някоя от посочените теми и възмож-
ността да спечелят полезни за тях награди. Тази година ние от We 
Matter Digital Magazine се присъединихме като партньори към инициати-
вата им за конкурса и обещахме една от наградите за победителите 
да бъде да публикуваме текстовете им в новия ни креативен брой. 
Можете да ги откриете в следващите няколко страници.

Приятно четене!

Ана притежаваше специална дарба. Когато погледнеше в нечии 
очи, предизвикваше у притежателя им радост и усмивка. За нея сми-
сълът на живота се коренеше в щастието на околните. Тя успяваше 
да накара тъжния да се усмихне, ядосания да се успокои, а щастли-
вия да стане още по- щастлив. За всичко това обаче си имаше цена. 
Преди доста години, докато бе още малко момиче, Ана срещна една 
странна жена – орисница. Оттогава животът є се промени завинаги. 
Орисницата є отреди нелека съдба – Ана щеше да е носител на щас-
тие и радост, щеше да се чувства прекрасно, дарявайки на другите 
това, от което има нужда всеки човек, и никога нямаше да остарее. 
Имаше обаче и условие, което обричаше девойката на вечна самота. 
За да продължава да изпълнява своята роля на щастиеносителка, тя 
не биваше да се привързва към никого. В противен случай, само 8 дни, 
прекарани с любим човек, щяха да є костват живота.

Имаше дни, в които мракът и 
сивотата бяха надвиснали, като 
че ли безвъзвратно, над малкия 
град, в който живееше Ана. Тогава 
лошото у хората си пробиваше 
път и успяваше да завладее всичко 
наоколо. Именно в тези дни тя се 
чувстваше най- мотивирана да се 
взира в очите на всеки случаен ми-
нувач и да носи радост. Задачата 
не бе никак лека, защото изтоща-
ваше младата девойка до такава 
степен, че понякога се налагаше 
да се затвори вкъщи и да не из-
лиза поне 2 дни. За нея това обаче 
не бе никак зле пропиляно време. 
Напротив, през тези дни за по-
чивка, Ана вглъбено изучаваше 
стари документални трудове, 
свързани с щастието. За нея то винаги бе стояло в центъра на вселе-
ната и именно поради тази причина бе приела да го доставя безвъзмез-
дно на хората, които среща. Независимо, че задачата є не бе лека и є 
костваше огромна енергия, самата тя рядко усещаше товара, който 
носи. За нея бе важно единствено хората наоколо да са щастливи. 

Когато невъзможното
стане възможно
Симона Александрова
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Веднъж през ранна пролет, 
точно когато всички дръвчета 
бяха напъпили своя цвят, а птич-
ките пееха весела мелодия, Ана 
обикаляше познатите улички на 
малкото градче, необезпокоявана 
от никого. За момент се зачуди 
защо ли не среща хора по пътя си, 
но сметна, че вероятно всички са 
заети със своите задължения и 
нямат време за разходки точно по 
това време. Беше малко след 12:00 
ч. на обяд, слънцето грееше ярко, 
а на небето не се забелязваше 
дори едно облаче. Синият цвят, 
опасващ небосвода, бе толкова на-
ситен, че накара Ана да поспре за 
момент и да се полюбува на света. 
Свежата миризма, която се но-
сеше във въздуха и опияняващата 
мелодия на птичките, примесени 
с топлещите лъчи на слънцето, 
предизвикваха у нея удовлетворе-
ние и още по- голямо желание да 
ощастливява хората. 

Не мина много време и Ана се запъти към вкъщи. Наближавайки дома 
си обаче, тя усети нещо, което є се стори едновременно познато и 
неприятно. На отсрещната страна на улицата вървеше момиче, при-
близително на същата възраст, на която изглеждаше и самата тя. 
От него на талази бликаше тъга, толкова силна, че накара Ана да се 
закове на място. Досега никога не се бе сблъсквала с нещо подобно и 
това не просто я озадачи, но я накара да тръгне по следите на тайн-
ствената непозната. Искаше просто да зърне очите є. Беше убедена, 
че това ще помогне, ето защо се осмели да извиси глас: 

— Извинете, бихте ли спрели за секунда? – Гласът є звучеше не-
уверен, защото рядко се налагаше да разговаря с когото и да е. През 
повечето време един поглед бе достатъчен, за да изпълни задачата си 
да ощастливява. 

Момичето, противно на очакванията на Ана, забърза още повече. 
Явно бе, че нямаше желание да разговаря точно в този момент, но 
това не попречи на носителката на щастие да го последва. Тя затича 
по дирите на непознатата и успя да пресече пътя є. Преди някоя от 
тях да е проговорила, Ана отправи поглед право в очите на своята съ-
беседничка. Миг по- късно непознатата с притеснен глас каза:

— Моля Ви, пуснете ме, трябва да побързам. – Това, което озадачи 

Ана, бе, че тъгата не си бе отишла, просто в момента бе останала на 
заден план, заради притеснението. 

— Но аз не искам да Ви сторя зло. Моля Ви, елате с мен, искам да Ви 
помогна.

— Аз...аз, не. Страх ме е, просто ме оставете, моля Ви.
В този момент наблизо се чу гласът на мъж, крещящ неразбираеми 

фрази. Непознатото момиче като че се вледени. Ана разбра инстинк-
тивно, че страхът в очите, които наблюдаваше, бе предизвикан от 
източника на тези викове. 

— Живея ей там. Елате с мен, ще Ви помогна. 
Без повече да му мисли, момичето кимна и последва Ана в скромния 

є дом. Когато престъпи прага и чу хлопването на вратата, непозна-
тата видимо се отпусна. Макар досега да бе изглеждала боязлива, се 
осмели първа да проговори:

— Много благодаря, че ми помогнахте. Бях ужасно уплашена. 
— Нека си говорим на ‚ти‘. Аз се казвам Ана и наистина искам да ти 

помогна да се почувстваш щастлива. 
— Моето име е Бояна. Но откъде знаеш, че не съм щастлива?
— Трудно е за обяснение, просто знам. Какво ще кажеш ти и аз да 

си спретнем един обяд и да ми разкажеш защо бягаше от онзи човек?
Ана все още не съумяваше да откъсне поглед от очите на Бояна. 

Опитваше се да проумее защо този път дарбата є не действа и мо-
мичето насреща продължава да е тъжно. Едновременно с това, в ума 
є се загнезди мисълта, че срещата им не е била случайна и вероятно 
съдбата им бе отредила да станат приятелки.

След около час, Бояна вече се чувстваше по- спокойна и това видимо 
си личеше. Тя разказа на своята нова приятелка тъжната си история – 
майка є починала съвсем наскоро, а баща є се пропил от мъка. Алкохолът 
обаче отключил в него непознати досега черти на характера. Започнал 
редовно да се кара с Бояна и веднъж дори я ударил. Известно време 
тя търпяла неправдата мълчаливо, защото разбирала мъката на своя 
баща. Дошъл обаче моментът, в който той отново посегнал към новия 
си другар – акохола и изгонил дъщеря си. Размътеният му мозък го на-
карал да вини нея за смъртта на любимата му жена и вече нямало да 
търпи присъствието є наоколо. Тогава Бояна решила да възрази и това 
била фаталната є грешка. Баща є толкова се разбеснял, че започнал да 
хвърля и чупи всичко, което се изпречело пред погледа му. Девойката 
толкова се уплашила, че незабавно напуснала своя дом, без дори да си 
вземе топли дрехи. След това срещнала Ана. 

***
Само след седмица двете момичета вече бяха неразделни. Бояна се 

бе поотърсила от страха и дори се усмихваше. Разбира се, присъстви-
ето на Ана спомагаше за това. Случи се така, че един ден, докато Ана 
обикаляше улиците на града и ощастливяваше всеки минувач, който я 
погледнеше в очите, Бояна реши да поговори с баща си и да се опита 
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да оправи отношенията помежду им. Без много да му мисли, написа на-
бързо бележка на Ана и тръгна, почти тичешком, към къщата, която 
само допреди седмица бе наричала свой дом. Гледката, на която стана 
свидетел там, я свари неподготвена. Всичко наоколо блестеше от 
чистота, миришеше на пролет, на току-що разцъфнал люляк, като че 
ли бе попаднала в друго измерение. Първоначалната є реакция бе да 
повика баща си, но се спря и премисли дали се намира на правилното 
място и дали всичко това не е някакъв странен сън. Докато стоеше 
като вцепенена на входната врата, отнякъде се появи баща є, с ус-
мивка на уста и проговори:

— Здравей, Бо. Заповядай, влез. – Толкова изненадана бе да го види 
засмян, че дори не можа да отговори. Прекрачи прага и влезе в уют-
ния хол, чийто под допреди седмица бе покрит със счупени бутилки и 
фасове от цигари, а въздухът бе така задимен, че затъмняваше съзна-
нието на всеки, непривикнал с мизирмата. 

— Бояна, моля те, не се стра-
хувай, всичко ще ти обясня. Първо 
обаче искам да ти кажа колко 
много съжалявам за това, което 
направих. Не бях на себе си от 
мъка, прости ми. – Очите на баща 
є, след като изрече тези слова, се 
напълниха със сълзи. Бояна мигом 
разбра, че най- сетне нейният 
татко бе осъзнал грешките си и 
съжаляваше дълбоко. Не знаеше 
откъде и как, но го усещаше с ду-
шата си. Не продума, просто се 
хвърли в прегръдките му разпла-
кана. 

Двамата постояха така из-
вестно време, без да продумат, 
но въпросите се блъскаха в ума на 
девойката и напираха да бъдат из-
речени.

— Татко, знам, че смъртта на мама бе неочаквана и разтърси и 
двама ни. Прощавам ти всичко, защото те познавам и съм наясно, че 
последното, което би искал на този свят, е да ме нараниш, но искам да 
знам нещо – как се случи тази промяна толкова спонтанно?

— Благодаря ти, Бо, аз не заслужавам твоята прошка, но повярвай 
ми, ще направя всичко възможно да си щастлива. А колкото до въпроса 
ти – твоята приятелка ме посети рано тази сутрин. Това момиче при-
тежава някаква сила, забелязала ли си? Погледна ме в очите и извед-
нъж гневът, болката, скръбта, всичко това си отиде като че никога не 
го е имало. Каза ми само, че след няколко часа ще дойдеш да ме посетиш 

и си тръгна. Разбрах по погледа є, че много те цени и иска да си щаст-
лива. Изведнъж осъзнах колко лош баща съм бил и как не желая това да 
се повтаря. Ако ти не беше дошла при мен днес, аз щях да дойда при 
теб, щях да те намеря и да опитам да поправя стореното. 

— Но откъде Ана би знаела, че ще дойда точно днес, при положение, 
че дори аз самата не предполагах до скоро. 

— Казвам ти, има специална дарба това момиче. Защо не отидеш 
да я потърсиш и да я доведеш тук, а аз ще направя обяд. 

Бояна излезе бързешком, чувствайки се неимоверно радостна от 
всичко случило се. Дължеше на Ана толкова много, искаше възможно 
най- скоро да се срещнат и да є благодари. Стигна бързо до дома є и 
още преди да е влязла повика приятелката си по име, но отговор така 
и не получи. Вместо това съзря бележка, написана на ръка, която обаче 
не бе нейната. Заинтригува се и взе листа хартия, незнаеща какво да 
очаква. На него пишеше следното:

Скъпа, Бояна,
искам да знаеш, че помогнах на баща ти да осъзнае грешката си и 

се надявам двамата да успеете да продължите напред и да забравите 
за лошите мигове, които преживяхте. Не ме питай как съм го напра-
вила и откъде съм знаела, че ще го посетиш. Запомни само, че много 
те ценя и ти благодаря за прекрасната седмица, която прекара с мен. 
Искам да си неимоверно щастлива и затова пиша тези редове. 

Когато четеш това, аз вероятно вече ще бъда далеч. Престоят 
ми тук приключи. Вероятно никога повече няма да се видим, но знай, че 
твоята сестринска обич ще остане с мен завинаги. 

С обич, 
Ана

Сълзи от скръб избиха в очите на Бояна. Неусетно тя се бе привър-
зала към своята приятелка толкова много, че не можеше да повярва на 
това, което прочете. Не знаеше какво да направи и защо се бе случило 
така. В съзнанието є възникнаха хиляди въпроси, но вероятно, ако се 
съдеше по писмото на Ана, те никога нямаше да намерят своя отговор. 

Мина месец, минаха два, но от Ана нямаше и помен. Животът на 
Бояна се бе нормализирал и тя се чувстваше добре, работата є спо-
реше, отношенията с баща є бяха повече от добри, а наскоро бе срещ-
нала и един младеж от съседното градче, към когото започваше да се 
привързва все повече и повече. Една дупка в сърцето є обаче оставаше 
незапълнена. Колкото и да полагаше усилия да не мисли, спомените є 
все я връщаха към Ана – момичето, което бе направило всичко за нея 
без дори да я познава. Една сутрин Бояна се събуди и є просветна – 
щеше да намери своята приятелка, каквото и да є костваше и колкото 
и време да є отнемеше. Независимо дали резултатът накрая щеше да 
бъде добър, важно бе да направи и невъзможното, за да поговори с Ана, 
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дори само за 5 минути. 
От този ден нататък Бояна започна да планира непрестанно, 

години наред обикаляше близки и далечни страни, в търсене на изгу-
беното. Нейн верен спътник бе Кирил – момчето от съседния град. 
Откакто му бе съобщила, че заминава, той я следваше навсякъде и є 
даваше своята безусловна подкрепа. Двамата се чувстваха щастливи 
заедно, а колкото повече слушаше истории за Ана, Кирил толкова по-
вече се убеждаваше, че трябва да помогне на всяка цена на своята 
любима да открие приятелката си. 

***

Минаха години и Бояна, вече на 
преклонна възраст, бе спряла да 
живее с илюзията, че някога от-
ново ще срещне приятелката си. 
Бе спряла да пътува и да се надява. 
Радваше се на това, което има, и 
споделяше живота си с Кирил не 
на друго място, а в стария дом на 
Ана. 

Един ден на вратата се по-
чука съвсем тихо. Бояна бе задря-
мала на старото канапе, но чу как 
Кирил разговаря с някого и се по-
надигна в очакване да разбере кой 
им е дошъл на гости. Побелялата є 
коса падна пред раменете, докато 
се опитваше да се изправи, пома-
гайки си с бастуна. В този момент 
през прага влезе млада жена – чер-
венокоса и с познатите на Бояна 
зелени очи, които сега изразяваха 
радост. Възрастната жена не мо-
жеше да повярва на това, което се 
бе изпречило пред погледа є. Отне 
є около минута да успокои забър-
зания ритъм на сърцето си преди 
да изрече единствено:

— Ана, ти ли си? 

Един ден. Някои разполагат само с толкова. Други се нуждаят от 
него, за да завършат успешно плановете за живота си и да умрат спо-
койно. Някои го изпълват със събития, вкусове, аромати, моментни 
снимки. Други провокират усещанията си, изострят сетивата си, 
дишат по-дълбоко, затварят очи за по-дълго, позволяват си да разхо-
дят духа си за кратко из безкрайните дебри на вселената и после го 
прибират в себе си, вече по-наситен с цвят и храна за размисъл. Някои 
разсъждават върху това с колко минути разполагат в един ден – колко 
от тях са изложени на показ и каква част остава скрита. Развиват 
теории, правят изчисления, изписват името си в световната житей-
ска книга. Други предпочитат да живеят в неведение. Без обяснения, 
доказани факти или модернизиране. Просто така – с изгрева, с меката 
трева, с мократа улица, със странните непознати наоколо, с цвет-
ната леха, с горещото кафе, с първата звезда…

Един ден ще застанеш пред 
входната врата. Няма да ти се 
струва като препятствие, като 
непробиваема стена, като непре-
вземаема крепост, заради която 
ще загубиш войната. Ще бъде 
тънка и ниска, удобна за разби-
ване и отключване. Ще бъде като 
камъче, което ще стъпчеш и ще 
продължиш напред. Без обръщане 
към родния дом, без внезапно раз-
мисляне и промяна на решението, 
без страх от непознатото. Ала ще 
чувстваш тежестта є. Металът 
ще се разтопи върху душата ти и ще те дърпа надолу. По обратния 
път. Ще превърне краката ти в олово. Ще пресуши устата ти. Ще 
приложи желязна хватка на гърлото ти. И няма да можеш да дишаш. 
Ще усещаш само вкуса на метал. И сол. Защото само сълзите тежат 
повече от метала. Ще ти бъде трудно. Невъзможно. Ще повикаш ця-
лата смелост, която си разпръснал по тялото си, за да се събере в 
ръката, в пръстите. Ще затвориш очи и ще ги стискаш толкова силно, 
та всичко да изчезне, да се озовеш в началото. Преди създаването на 
света. Когато е властвал само мракът. Ще трепериш неконтролиру-
емо. Ще те обливат топли вълни, ще те разкъсват ледени тръпки. Ще 

Един ден, когато невъзможното 
стане възможно
Славея Семова
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се вкопчиш в дръжките на сака, в който си събрал бъдещето си. Един 
ден ще застанеш пред входната врата и ще излезеш…

Един ден ще поемеш по своя път. Няма да знаеш как изглежда и 
какво те чака. Дали е засипан с хлъзгави опити или прашинки късмет. 
Ще вървиш неуверено. Ще отделяш секунди, премисляйки следващата 
си стъпка, колебаейки се. Ще се връщаш към това, което е можело да 
бъде, ако си постъпил по различен начин. Тези мисли ще глождят съзна-
нието ти, ще се съревновават със съня ти и ще предизвикват болестни 
състояния. Ще се спираш уморен, на кръстопът, с липса на ясна пред-
става по кой път да поемеш. Ще се опиташ да заглушиш насоките на 
сърцето си. Ще става все по-трудно и ще се опиташ да заглушиш дори 
ритъма му. Ще се върнеш към спомените. Към онази входна врата, към 
хората зад нея. И отново ще усетиш тежестта є. Ще помолиш отвъд-
ния свят за магия, с която да видиш бъдещето си, ако не бе тръгнал 
по този път. Ще проклинаш, защото няма да я получиш и ще останеш 
със злите, изпиващи мозъка и трезвото съзнание, мисли. Ще се обър-
неш към много богове. Всичките глухи. Ще бъдеш гневен и безпомощен. 
Ще бъдеш сам. Ще търсиш помощ и ще я откриеш в издръжливите си 
крака, здравите си ръце, във вътрешното пламъче, което ще усетиш. 
Ще ти омръзне да се самосъжаляваш и просто ще продължиш. Един ден 
ще поемеш по своя път и ще стигнеш до целта си.

Един ден ще се срещнеш със себе си. Няма да се разпознаеш. Няма 
да се чувстваш добре в кожата си. Ще се изучаваш в огледалото. И във 
вътрешното си огледало. Ще откриеш колко слабохарактерен, страх-
лив и доверчив си. Ще започнеш да критикуваш първо лицето си, после 
личността си, а след това и целия свят за това, което ти е причи-
нил. Ще избуташ настрани решителността, смелостта и вярата си –  
единствения багаж, с който тръгна. И те ще избледнеят. Ще те изо-
ставят... Ще се превърнеш в зъл и самотен човек. Ще бъдеш главния 
герой от “Коледна песен”. Неспокойният ти дух ще витае около теб, ще 
се крие в сивотата на ежедневието, ще отблъсква хората и оковава 
мечтите ти във вериги. Ще се погрижиш добре за недостатъците си. 
Ще потърсиш отново сълзите си. Входната врата. За пореден път ще 
усетиш тежестта є. Смазващата є тежест. Ще пропаднеш в лаби-
ринта от въпроси и хиляди възможни изходи. Ще намериш решението 
в ъгъла. При захвърлените “решителност, смелост и вяра”. В сака. Ще 
ги извадиш. Ще ги гледаш дълго как ту избледняват, ту се открояват 
в ръцете ти. Ще ги залепиш на огледалото с тубичка „Възможно“ и ще 
вложиш надеждата си в тях. Ще се усмихваш по-често. Ще забелязваш 
незабелязани досега предимства и ще обсипеш огледалото с тях. Ще 
затвориш злия дух в капан, за да наблюдаваш какъв си бил и какъв ни-
кога повече няма да си позволиш да бъдеш. Ще оцветиш дните си. Ще 
станеш главния герой от “Херкулес”, преминал изпитанията, стигнал 
до усъвършенстването си. Ще се взираш в огледалото доволен. Един 
ден ще се срещнеш със себе си и ще се влюбиш.

Един ден ще се събудиш. Няма 
да изпитваш угризения или без-
покойство. Страх или безпомощ-
ност. Ще отвориш широко очи и 
те ще блеснат като току-що ро-
дени ангели. Лицето ти ще пред-
ставлява изпънат лист хартия, 
непокътнат, неизмачкан от кош-
мари, липси и тревоги. Усмивката 
ще бъде първото ти движение. 
Красива човешка дъга. Ще чувст-
ваш лекота. Спокойствие. Ще 
бъдеш благодарен за момента на 
осъзнаване. Когато разбереш, 
че кръвта тече по тялото ти, 
пулсира и те прави жив. Въпреки 
всичко. Ще си спомниш за нача-
лото. За входната врата. Но вече 
няма да изпитваш тежест, злоба 
или гняв. Ще горчи съвсем леко. 
Като стръкче кресон. Ще усетиш единствено този път това, което 
усещат хората, преди да се превърнат в мъртъвци. Възнасяне на ду-
шата, отлитане някъде далече, стапяне в небитието и олекване. 
Изчистване от земните проблеми и мъки. Ала ти ще продължиш да 
живееш. Ще направиш място за още радости и несполуки. Ще бъдеш 
малко по-силен, малко по-уверен, малко повече себе си. Версията на 
самия теб, която ти е отредено да срещнеш след поредица от пре-
одолени препятствия. Един ден ще се събудиш и ще осъзнаеш, че си 
променен…

Един ден ще достигнеш небето. Няма да използваш измами, илю-
зии. Няма да го дължиш на служба в НАСА. Ще надскочиш старите си, 
примитивни ограничения. Ще си създадеш други – следващата цел за 
преодоляване и надскачане. Ще бъдеш здраво стъпил на земята, но 
земните въпроси няма да те вълнуват толкова, колкото дълбоко екз-
истенциалните. Ще бъдеш уверен в посоката и действията си. Ще се 
оглеждаш за по-ранния си начин на живот в лицата на уплашени или 
агресивни младежи с наведени глави, тъжни трапчинки, събрали сякаш 
цялото разочарование и тъга от театър „Сълза и смях“. Ще ги окура-
жиш. Ще им помогнеш. Ще се поставиш на тяхното място, защото 
тъкмо оттам идваш. Ще ги накараш да ти повярват. И ще ти бъде 
много по-лесно да общуваш с тях, отколкото на хората, които ги по-
срещат със сухата реплика: “Разбирам те!”. Ще ти благодарят. Ще те 
боготворят. Ще те споменават на първо място, когато се озоват под 
прожекторите на червения килим или сред аплодисментите на важна 
световна конференция. Ще се превърнеш в тяхното начало. В техен 
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приятел. В тяхното “всичко”. Ще си удовлетворен от себе си, от вели-
кото си постижение. Ще откриеш призванието си. Ще оставиш следа 
и то не къде да е, не в книга или вековно дърво. А в хиляди човешки 
сърца. Един ден ще достигнеш небето и ще докоснеш собствената си 
звезда…

Един ден всичко ще си струва. 
Болката на всяка крачка, водеща 
до входната врата. Нейната 
упорита тежест, която пре-
следва и изтезава. Парещите 
сълзи, които влекат надолу. За 
които лек е единствено тъм-
нината. Сковаването на че-
люстта, абсолютната непод-
вижност в угнетителна връзка 
с абсолютната агония. Силата, 
която се побира в един майчин 
вик и в топла бащинска ръка. 
Решителната стъпка, мина-
ваща като че ли през портал, 
водеща до непознатия, стръ-
мен път напред. Изразът „какво, 
ако“, привличащ и отблъскващ 
едновременно. Гневът и огорче-
нието, които жигосват и парят, 
и като че ли за тях липсва ле-

карство или спасение. Самотата – последен пристан, светлинка в ту-
нела, резервен план. Самосъжалението, след което идва изправянето. 
Промяната – стремеж към божествено съвършенство за постигане 
на уважение в нечии очи. Изоставянето и откриването на себе си. На 
истинската си същност. Лутането по пътеките на решенията и избо-
рите си. Един ден всичко ще си струва, защото ще си преодолял невъз-
можното и ще си написал своята история за възможното. 

И ще бъдеш щастлив…
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