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ЗА ЦВЕТИНА 

Милата малка Цветина. Тя печели от истината. Когато чета нейните 
неща, потривам ръце. И се подсмихвам под мустак. Казвам си. Ей, мо-
миче, с теб двамата под ръка можем заедно да застанем пред лице-
мерите в цялата тая Сериозна Литература и да викнем: Виждате ли! Ето 
така се прави. Просто изследваш себе си и си честен. И се получава 
най-забавната и умна и смислена литература!  

Да, Цветина печели от истината.  
За едно дете с неукрепнали кости на самочувствието е съвсем естес-

твено да пише така, както очакват от него. Така, че да го харесват въз-
растните. Да ги имитира. Да пише разни такива ― сладникави и лъж-
ливи ― лицемерни нещица. Да пише примерно колко е сладко самото 
то и колко са добри възрастните и как то ги обича и въобще ― сладни-
кавата каша, която така или иначе ние възрастните очакваме от децата.  

Детството е хубаво, няма проблеми, а децата просто там си витаят в 
мъглата, преди да са дошли проблемите. Трябва само да гукат сладко. 

Но Цвети казва, че не обича да работи и че е лоша. Когато прочета 
това, неволна и радостна усмивка се разлива по лицето ми. 

Ще кажа нещо, което звучи парадоксално. Само тоя, който се мисли 
за лош и мързелив, май е добър човек. Май само той заслужава моето 
внимание.  

Сещам се за бирника в храма, за когото говори Христос. Там, до 
него, до бирника стои един праведник. Един много, много праведен 
книжник. И книжникът доволно вдига очи нагоре и казва: Ах колко съм 
добър, Господи, колко се радвам, че съм толкова почтен, праведен и 
безгрешен! А Господ казва: Тоя няма да влезе в Царството Небесно! А 
бирникът се бие в гърдите и вика горестно: Ох, майка му стара, грешен 
съм Господи, много съм зле, лош човек съм! И Господ Исус казва: Ей 
тоя, осъзнаващият и разкайващият се, говорещият истината ― той ще 
влезе в Царството Небесно! 

Та така де. Цвети печели моята усмивка, моето рамо и моето възхи-
щение с игривата си, смела и жизнерадостна игра с истината. Тя не се 
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бие горестно в гърдите. Но си казва всичко ― честно и мъдро. По дет-
ски. Мъдро по детски. Аз мисля ― най-добре е да останем мъдри като 
деца цял живот. Но като деца като Цвети. Не като тия деца, които само 
гледат да имитират представата на лицемерните възрастни за децата. 
Не като тия дечица, които са се научили да се харесват като се правят 
на милички. Тя и Цвети е миличка де. Но тя я кара по истинския начин. 
Без фалшиви работи.  

Горд съм, че има такива деца около мен в моята страна и в моя кръ-
гозор. Нахално изтъкващи истината ― право в лицата на целия лице-
мерен свят. Благодаря, Цвети! 

 
Калин Терзийски 
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ВТОРО ДЕТСТВО 
 

МОЕТО ДЕТСТВО 

 
За моето детство не помня много. Дали защото то приключи 

отдавна, или пък защото още съм в него ― макар че вече не 
играя на ластик, а в петък вечер ходя на дискотека… С други 
думи, можем да разделим детството на два периода ― ранно и 
зряло детство. 

Първият период ми е малко в мъгла, но си спомням, че можех 
да правя, каквото си искам! И вместо да ме наказват, получавах 
двойна доза целувки и голям шоколад. Бяха безгрижни слънчеви 
дни на село, изрисувани с безброй усмивки, през които откривах 
света. Спомням си как, качена на столче, миех чиниите, и колко 
щастлива бях, когато показвах оцелелите след това миене съдове 
на баба! Мама разказва, че съм правела мно-о-го белù, когато 
съм била малка, но тогава всички са ми се смеели. А ако сега, ко-
гато съм почти непълнолетна, направя някоя беличка, ми се 
карат. Защо ли няма второ детство? 

Няколко са хората, които са около мен цял живот ― това са 
мама, тати, кака, баба и дядо. Спомням си приспивните песни на 
мама, силната ръка на тати, боричканията с кака, гозбите на баба, 
разходките с дядо по всяко време... Така щастливо отмина моето 
ранно детство. 

Сега, когато съм в зрелия си период, ми е по-малко забавно, 
защото трябва да се ходи на училище, да се пишат домашни и 
куп още досадни и скучни неща... Предстои ми да стана 
непълнолетна и за тогава съм запланувала нещо много 
специално, само дето ми трябват три хиляди лева, за да си купя 
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билет до Луната ― да гледам всички отвисоко и да се забавлявам 
в лунното училище. Е, това може да не е много реално, но е 
важно, че имам цел в живота за следващите четири години и 
половина! 

Когато навърша пълнолетие, смятам да си направя татус. 
Татко ми казва, че ще ме е страх, защото съм малка мишка. Мама 
и татко често казват, че колкото и да сме големи с кака, за тях ви-
наги си оставаме малките мишлета, които само са се карали за 
кукли и са се страхували от мравки. Да си призная, все още се 
страхувам от мравки, защото те живеят в огромни подземни жи-
лища и ако един ден нещата се объркат и те станат големи кол-
кото нас (а ние ― малки колкото тях), ще ни върнат за всичко 
лошо, което им причиняваме. 

Не зная кога свършва детството и дори не искам да мисля за 
това. Щастлива съм, че съм здрава, че имам семейство, което ме 
обича и глава, пълна с щуротии. Тях мога да извърша, а мога и 
само да ги фантазирам, докато ви разказвам подобни истории… 

Харесвате моите истории, нали? 
 
Първа награда в регионалния конкурс „Талантите на Розова-

та долина” ― юни, 2011 г. 
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ОТНОВО ЗА ДЕТСТВОТО 

Когато бях малка, се чудех какво ли е да имаш гадже… Не 
знаех какво точно означава, но определено бях наясно, че го 
искам (каквото и да е), и то бързо. Исках да порасна, за да може 
големите батковци да ми правят комплименти, да ми подаряват 
цветя; като цяло ― да ме ухажват като кака ми. Мечтаех да съм 
като нея, да мога да си слагам изкуствени нокти, да си удъл-
жавам косата с екстеншъни, също и да излизам след 22 часа, а не 
да се прибирам в 20:00. Това бяха най-желаните ми сънища! 

Сега е малко по-различно. Не че съм кой знае колко голяма, 
но пробвах да си направя ноктопластика и наистина не разбирам 
защо им е на хората да си причиняват тези излишни мъки с удъл-
жените нокти! Чувствам се като с вързани ръце (на един много 
заплетен възел). Нито мога да държа химикалката като оста-
налите братя десничари, нито пълноценно да „изцеждам” ком-
пютъра, изгасвайки го чак в два-три часа през нощта ― боли ме, 
когато натискам бутоните на клавиатурата. Разбира се, според 
мама това е положителният ефект от ноктопластиката, понеже 
няма да си увреждам повече очите… Трудно ми е да повярвам, 
че преди по-малко от година-две си умирах да гледам изкус-
твените нокти на кака! 

Оказа се, че да си слагаш удължения в косата също е доста 
болезнено, колкото и привлекателен вид да придобива крайният 
продукт на дейността ти! Свалянето на удълженията е „още по-
забавно”… Разбрах го по трудния начин, за жалост. 
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Никога няма да проумея и предишното си неописуемо 
желание да излизам след 22 часа! Ето защо: през лятото ми се 
наложи (през 1–2 часа през нощта) да прибера декоративния си 
заек на сухо място (времето е непредсказуемо, макар че напо-
следък метеоролозите познават ― Емо Чолаков, както знаете, не 
лъже!). Това ― в правоъгълника на шегата. (В края на тази „тол-
кова важна” година ще държа матура и по математика, не искам 
да я подценявам, там всяка малка грешчица е решаваща, та 
затова съм хронично напрегната и объркана).  

В правоъгълния ни двор трябваше да прибера Зайо на сушина, 
за да съм спокойна за иначе стопроцентовото му здраве. Но по 
пътя към него срещнах два охлюва и един паяк ― беше много 
страшно и оттогава си казах, че вече ще излизам навън само по 
светло. И то ― само ако мама ме е хванала за ръка. Макар че 
когато споделих плана си с отдавна пълнолетната ми сестра, тя 
каза, че ще запея съвсем друга песен, когато навърша заветните 
(засега) 18! 

Колкото и да се мъча да си обясня детските ми мечти, не 
вярвам да успея, понеже от 29 юли 2012 година официално се 
превърнах в голяма тийнейджърка! И така се отдалечих от дет-
ството си. 13-годишният ми житейски опит не е за подценяване! 
Нищо, че не помня дори десетия си рожден ден… Като се 
замисля, съм забравила и какво правих вчера, но все пак помня 
рождените дати на семейството ми, на най-добрата ми приятелка 
и на колежката на мама. Явно паметта ми е на мястото си. 

Друго, друго исках да кажа. Като се замислих по-дълбоко, 
открих, че не ми се пораства! Не искам нито гаджета, защото все 
още си имам мама и татко, които често ми обясняват колко съм 
красива и чаровна ― вместо вечно несигурните, непредсказуеми 
и в днешно време ― ниски мъже…  

С всеки изминал час във Фейсбук все повече се убеждавам, че 
единствените перфектни, просто съвършени мъже, които 
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съществуват на този свят, са само татко, вече покойният му баща 
Любен, бащата на майка ми Петър, когото много обичам; вуйчо, 
братовчедите ми и… може би евентуалният ми син, който ще се 
появи на бял свят приблизително след 14 години… Мисля, че 
току-що изброих всички идеални мъже, след като обстойно ви 
запознах с родословното си дърво. 

Да си довърша мисълта ― не искам да пораствам! Колкото и 
да ме привличат всички красиви обувки с нелепо високи токчета, 
които постоянно оглеждам по витрините и в интернет, и разкош-
ните рокли… въпреки всички тези божествени глезотийки, 
предпочитам да съм на 13, да обличам недотам първокласните 
дрехи на кака, чиито модели вече не º допадат; само да се сни-
мам с нереално великолепните º токчета и да режа ноктите си 
издъно! И вместо от мъжете, да получавам комплименти, цветя и 
на последно място, но не и по важност ― огромни плюшени 
играчки във всякакви екстравагантни форми ― от роднините си!  

Не искам да съм голяма ― разбрах го, макар и по трудния 
начин… 

 
Първо място в Националния литературен конкурс „Бодлите 

на таралежите” ― София, 2013 г. 
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ДВЕТЕ МИ СТРАНИ 

Аз имам две страни ― едната е „Цвети, която не харесвам”, а 
другата е лошата. Днес ще ти разкажа за добрата ми страна. Оби-
чам да стоя докъсно на компютъра, да пътувам на дълги разсто-
яния, някой да ми човърка косата, да си купувам дрехи или, в 
редките случаи, в които не ме мързи ― да готвя. Не обичам да 
ходя на училище, да ходя до магазина по седем пъти (в най-
добрия случай), защото мама е забравила да ми поръча нещо; да 
мия чинии; да си оправям стаята; да ме будят рано...  

Моите фаворити сред животните са заек, куче, коза и крава. Е, 
да, ще искате обяснение за кравата и козата. Те дават любимото 
ми прясно мляко, което пия сутрин или в следобедната си закус-
ка, а и мама приготвя вкусни торти с негова помощ. Що се отна-
ся до заека и кучето, мога да кажа следното: заекът е приятен, а 
кучето можеш да извеждаш на разходка и би могло да се пре-
върне в твой добър приятел, ако се грижиш за него и го обичаш. 
Много антипатични, отблъскващи и стресиращи за мен са зми-
ите, паяците, мухите... и не само те.  

Понякога обичам да хапвам торта, сладолед, ризото и други 
вкусотийки, които мама е приготвила, но мразя да ям брюкселско 
зеле, лук и ряпа. Имам различни състояния ― понякога съм 
весела, друг път ― тъжна, закачлива, но главно ― мързелива. То-
ва съм аз ― Цвети. Също и да не пропусна, че мразя да ми четат 
кондики!  
Второ място в Националния литературен конкурс „Бодлите 

на таралежите” ― София, 2011 г. 
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ИСТИНСКО ВЪЛШЕБСТВО 

Вълшебства... Колко такива си измислях, докато бях малка! 
Но никое от мечтаните вълшебства не стана реалност. Все пак 
гледането на любимите ми анимационни филмчета ме изпълваше 
с надежда и ентусиазъм, че вълшебствата са лесни за правене. 

Колко „вълшебни” опити за разцъфване помнят изсъхналите 
растения на баба! Нищо, че успяваха да се съживят едва след 
нейната намеса! Колко рани по коленете ми вследствие „лете-
нето” от стълбите с вълшебните крила от стари хвърчила, които 
прикрепях към ръцете си и ги размахвах бързо, по-бързо от 
вятъра! Е, успявах да го изпреваря само с велосипеда си, но и 
това е нещо. 

Докато бях малка, мислех, че наистина ще мога с магия да 
превърна гадните чайове на мама (когато бях болна), в плодов 
сок! Уви, дори и шоколадовите бонбони не ми помогнаха да 
залича вкуса им. Тогава най-активно се лекувах с голямо 
количество анимирани вълшебни филмчета и смятах, че вълшеб-
ното килимче на Аладин е най-прекрасният подарък за всички 
болни, затворени в тясна стая, деца! За да могат да пътешестват 
необезпокоявани от възрастните и да откриват тайнствените 
страни на Земята. И на детството... 

Сега, когато вече пораснах, се убедих, че вълшебства 
съществуват само в приказките! Или поне така си мислех, 
докато... 

Една вечер, в която кротко се бях сгушила с цялата ми 
колекция от плюшени играчки в пухкавите одеяла, ръчно 
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изплетени от баба (те ми помагаха да се стопля в зимните ледни 
нощи, освен електрическите духалки, разбира се). Та както 
кротко си се бях сгушила в армията ми от плюшки, които ме 
пазеха денонощно, при това безплатно (като изключим финан-
сите за закупуването им)... Та както си се бях сгушила в топлото 
легълце сред любимите си играчки и чаках да се унеса в сладки 
сънища, се запитах дали е възможно Снежанка наистина да 
съществува и да ме вземе при себе си в магичния º свят! Да ми 
покаже къщичката, в която живее в любов с джуджетата; да ме 
запознае с приятелите си; да поживея малко с тях, в техния 
свят... Само че колко ли трябваше „да слушам”, за да стане 
всичко това?  

Както си мечтаех за какви ли не вълшебства, огромният ми 
плюшен мечок, в чийто скут заспивах всяка вечер, ме прегърна 
силно с топлите си и меки ръце. Той закри очите ми и ме заведе в 
техния таен от хората свят. Там ме запозна с всички почитани от 
мен приказни герои. Най-много ме впечатли Спящата красавица, 
която бързо разбудих, за да я огледам. Оказа се по-красива, 
отколкото си я представях... Пепеляшка щедро ме покани на 
светкавична обиколка из приказния свят с каретата си от тиква. 
Така се святкахме по пътищата, че без малко да прегазим 
Котарака с чизми, който достолепно ни мина (пресече) път. Не 
успяхме да срещнем никакъв принц, но какво от това... Важното 
е, че похапнахме от домашно приготвените вкусни гозби на 
Червената шапчица. Междувременно Пинокио ни изнесе урок на 
тема „Защо не трябва да лъжем никого, най-вече себе си”… 
Снимахме се със страхотните малки смърфчета. Накрая в 
компанията на Мечо Пух и Пипи Дългото чорапче си разказахме 
най-новите вицове за училище. А когато се сетих да се запитам 
дали всъщност не сънувам, моят плюшен мечок ми пожела 
приятни сънища! 
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На другата сутрин се събудих по-здрава откогато и да било! 
От нощните ми приключения с любимите герои разбрах, че 
тъкмо приятелството е най-голямото вълшебство и че за такива 
верни другари си струва да се мечтае... А когато ги намериш, 
разбираш, че животът с интересни приятели е най-вълшебното 
нещо за скучаещи тийнейджъри, по-прекрасно дори и от забав-
ленията с лаптоп! 

 
Първо място в Националния литературен конкурс „Огънят 

на Орфей” ― Пловдив, 2012 г. 
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ПЪРВИ ЮНИ 

Беше късно вечерта. Цвети стоеше пред компютъра си, чете-
ше историята за детството на нейна приятелка и си помисли: 
„Как ли изглежда моето детство”? Но видя, че е станало твърде 
късно, дори и за нея. Реши, че трябва да си ляга. Отиде до банята, 
за да си измие зъбките и забеляза, че на твърде високото огле-
дало се подаваха големи розови ушички. Но не обърна внимание, 
тъй като много º се спеше, и предположи, че вече сънува. А и 
единият º клепач наистина спеше. 

На сутринта тя отново отиде до банята, за да измие личицето 
и зъбките си, но пак видя тези странни уши в огледалото. Обаче 
реши, че е от недоспиване. Отиде до голямото огледало в кори-
дора и отново видя нещо розово-лилаво, кръгло, с дълги розови 
уши. Пак не обърна внимание, тъй като вече нямаше време за гу-
бене ― взе чантата си и отиде на училище.  

Минаха първият, вторият и третият час, а учителката продъл-
жаваше да бъде тъмнолилаво топчесто зайче ― със същата 
форма, като тази в огледалото. Този път Цвети се изненада, но го 
отдаде на въображението си. Когато огледа съучениците си, 
забеляза, че те имаха формата на учителката и бяха в розово-
лилав цвят ― същите като Цвети. Тук тя вече разбра: не очите º 
имат проблем, нито сънува, нито има видения ― дошло е 
времето за притеснение!  

След като свърши всички часове, Цвети се прибра у дома, 
погледна в огледалото и попита плюшеното розово-лилаво нещо 
с руси коси и сребристи обуща, какво е всъщност. То отговори, 
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че е нейното детство и че днес всички изглеждали като детството 
си, защото е първи юни!  

Тогава Цвети разбра, че няма да има нужда от пластични опе-
рации и диети, и въздъхна с облекчение. 
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НЕ МОЖЕ БЕЗ БЕЛИ!  

Цвети е едно обикновено великденско зайче, чийто живот 
обаче не е никак обикновен. Тя няма нито един ден, в който да не 
прави щуротии, като не броим този на раждането º, защото рож-
деният º час бил 23:59:59 и нямала никакво време за щуротия! 
Все пак успяла да изплези презрително малкото си езиче на вете-
ринаря, който помогнал на майка º да я роди. След това било 
нужно младият ветеринар да дезинфекцира пиърсинга на устната 
си, намокрена от бебешкото устно отделение с бебешка заеплюн-
ка. Зайчето Цвети било много, мно-о-го специално ― когато то 
се родило, незнайно защо камбаната на местната църква била 
тържествено. 

Днес Цвети бе твърде уморена, за да прави бели. Целият зай-
чарник много се притесни за нея, тъй като часът бил вече девет 
вечерта, а тя още не била сътворила никаква щуротия! Всички 
зайчета, зайци и зайки припадаха от притеснение за здра-
вословното състояние на Цвети. Но те просто нищичко не знаеха, 
защото днес не били ходили в кухнята! Там Цвети бе намазала с 
олио котлона, на който готви баба Цонка. Също така бе изсипала 
мляко, което след това бе загорила, върху керамичния плот на 
новата готварска печка на мама Вили...  

Цвети бе умно зайче и сега на свой ред се притесни за всички 
в този и в съседните зайчарници. Затова заяви на всеослушание, 
че е добре, но е зверски гладна. Щом чу това, майката на Цвети 
― зайката Вили, мигом затърча към кухнята, докато „болното” 
зайче тихичко се подсмиваше. Мама поиска да сложи млякото, 
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което мислеше да приготви с ориз за „болната” Цвети, но не го 
откри. Тогава реши, че ще приготви нещо друго и се протегна да 
вземе тавата за мусака, но в съзнанието º прелетя с огромна ско-
рост мисълта, че мляко с ориз е любимото ядене на Цвети. А 
след толкова време без бели, тя несъмнено го заслужава! Затова 
мама Вили взе дамската си чанта и пропътува цели 20 километра, 
за да купи от любимото мляко на Цвети. Пътувала с колата, 
която на няколко пъти дала заден, защото объркала копчетата 
(новата семейна кола била напълно автоматизирана и се управ-
лявала само с копчета). 

Мама Вили се прибра най-после у дома, но като съзря 
изцапания плот на новата си готварска печка, почервеня от 
ярост. Бе много бясна на Цвети, но реши все пак да сготви люби-
мото º ядене на бабиния котлон. Но щом видя и него ― целия 
залят с олио и с копче в позиция „ON”, съвсем изпуши, влезе с 
гръм и трясък в стаята на „напълно невинното” зайче Цвети и му 
връчи нещата за почистване. След около три часа зайчето при-
върши с чистенето и най-сетне си похапна от вкусното мляко с 
ориз, което мама Вили все пак сготви. 
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МОЕТО ДОБРО 

Доброто ли? Какво може да се каже за него? Аз определено не 
съм най-точният човек за разработване на тази тема, но ще напи-
ша няколко думи. Истината е, че преди всичко съм лошо момиче, 
обаче имам и ангелски моменти ― рядко, но все пак се срещат. 
Например най-често съм добро момиче, когато искам нещо. 
Тогава правя всичко нужно, за да го получа. В изключителни 
случаи, ако ситуацията е безнадеждна, дори мия чиниите и си 
чистя стаята... Но обикновено мама и кака ми дават всичко, кога-
то кажа „Моля-я-я” с такъв един глас..., освен ако нещо не съм 
сгафила. Тогава е нужно не само да измия чиниите и да си 
подредя стаята, а да изчистя цялата къща. Но ако кака ми не е в 
настроение, дори и това не помага. 

Дотук с рядката ми добра страна, сега нека минем към лошото 
момиче. Мога да стана лоша и злобна, когато дори след многото 
положени от мен усилия, не получавам необходимото ми. В 
такива случаи се примирявам, но започвам да си отмъщавам... 

Веднъж, когато поисках от мама да не отида на училище, 
защото „коремът и главата ме болят”, тя не се върза и ми каза да 
тръгвам, пък ако ме „заболи” твърде много, да посетя училищния 
лекар, който ще ме спаси с хапче. Но как бих могла да я послу-
шам, когато не бях учила, а предстоеше да ме изпитат? Затова 
звъннах на една приятелка, която също се бе „разболяла”, и се 
уговорихме да излезем. Но преди това трябваше да си осигуря 
извинителна бележка, понеже ако ми пишат отсъствия, мама и 
тате ще разберат и ще стане една...  



 
21

След като взех заветната бележка, с която да извиня отсъс-
твията си, изчаках приятелката ми и тръгнахме на разходка. Но 
не след дълго телефонът ми звънна и мама разпореди да се при-
бера у дома. Кой ли ме е издал, че не съм на училище? А вкъщи 
последва дълъг дебат и обичайната лекция, траеща два часа и 38 
минути на тема: „Маменце, друг път да не правиш такива неща 
― нали си доброто дете на мама!” След което отидох в напълно 
изчистената си (но съвсем безполезно) стая и седнах пред ком-
пютъра... 

Е, към романа, който току-що написах, ще добавя следното 
заключение: Разбира се, че да помагаш на възрастните хора с 
тежки чанти (да ги пренесат до дома си), е добро нещо, защото 
така подпомагаш и по-дългия им живот (на възрастните); и като 
им отстъпваш мястото си в автобуса, пак правиш добро; и когато 
пуснеш два-три есемеса за Българската Коледа ― това е пак 
добра постъпка в полза на страдащите; но в ежедневието си аз 
най-често постъпвам добре, когато изчистя къщата вместо мама, 
или пък с кака сготвим и сервираме вечеря ― изненада за мама и 
татко, или просто когато направя масаж на мама и ги целуна с 
татко за лека нощ...  

Макар че не е лесно да си добър постоянно, нали? 
 
Трето място в Националния литературен конкурс „Моята 

приказка за доброто” ― Сливен, 2011 г. 
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ИЗ ДНЕВНИКА НА ЦВЕТИ 

15 юни 2011 г. 
Днес е първият ден от ваканцията. Стана ми много скучно и 

реших да отида до библиотеката, за да взема някоя книга от спи-
съка. Взех „Под игото” и „Карлсон, който живее на покрива”. 
Решена съм да прочета всички книги или... поне засега.  

Започнах „Под игото”, продължих с Карлсон. Стигнах до 
половината почти, но реших да отида при баба. Само че никой не 
ме забелязваше. Прецених, че не заслужават повече вниманието 
ми и си тръгнах. Все пак останах доволна от финансовото поо-
щрение от баба за успеха ми в края на годината. Пет лева не е 
много, но беше достатъчно, а и все пак съм във ваканция, което 
ме караше да скачам от щастие. 

 
20 юни 
Не бях правила никаква щуротия през изминалата седмица и 

реших, че вече е време да постресна малко нашите... но се чудех 
какво да е този път. Като че ли малко се бях изчерпала. Теле-
фонът ми звънна и приятели ме поканиха на плаж. Първоначално 
отказах, но ми се правеше нещо диво и незаконно, та приех! 
Което си е доказателство, че белùте сами ме намират. Ще се 
приготвя! Чао засега. 

 
21 юни 
Беше много весело, или поне в началото. Някъде към 15:00 

часа тъкмо си мислех, че е толкова хубаво и си заслужава и друг 
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път да се съберем с приятелите, когато телефонът ми звънна ― 
мама: 

― Къде си? От един час съм у нас и чакам да си дойдеш! 
― Ами мамо, в Сушица съм, при баба!  
(А всъщност съм в Хисаря). 
― Идвай си с първия автобус към Карлово! 
― Добре, мамо, добре. 
В стрес от гневния глас на мама, се зачудих какво да правя. 

Обадих се на кака за помощ и тя дойде да ме вземе с колата. След 
около час стигнах до мама. Последва дълъг разговор на тема 
„Защо ходиш в Сушица без да се обаждаш”... и други такива. 

 
26 юни 
Днес е неделя, най-скучният ден на света. Толкова е скучно, 

че дори четох книга! Нямам и настроение за пакости, или пък... 
съвсем малко. Извиках една приятелка и омазахме няколко 
съседски прозореца с яйца, салфетки и малко маркери. Все пак, 
трябваше да се разнообразя някак си. Това е основателна при-
чина, нали? 

 
4 юли 
Днес е понеделник и като че ли взех да се пристрастявам към 

белите. Изкушавам се пак да измисля нещо с Моника... В мазето 
намерихме флакончета с блажна боя. Уверихме се, че не трябват 
на родителите º, и решихме да „поразкрасим” съседските 
гаражи. Станаха... доста цветни! 

 
8 юли 
Днес е петък ― най-якият ден от цялата седмица, поради две 

причини. Първо, сега сме във ваканция, но когато не сме ― в 
петък именно свършва училището! И второ ― петък е ден за 
дискотека! 
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19 юли 
Днес ще бъде страхотен ден пак поради две причини: тази 

нощ пътуваме към морето, но по-важната новина е, че остават 
само десет дни до моя рожден ден. А все още не съм решила 
къде ще го празнувам. 

 
29 юли 
Днес е рожденият ми ден! Ще го празнувам с приятели и род-

нини ― с приятели в ресторанта, а с роднините ― вкъщи. Ще 
бъде забавно! 
По-късно днес: 
Беше страхотно! Получих много нови подаръци и ето, че 

стана един часа и десет минути през нощта, което значи, че вече 
е 30 юли; което пък от своя страна значи, че вече нямам рожден 
ден. Не е за вярване колко чаках този ден, а когато той най-после 
дойде, колко бързо свърши! 

 
9 август 
Рожденият ден на татко! Очаквах да е по-забавно, но не ― 

беше скучно, защото той е на път. Но пък от терасата на Моника 
се виждаше как едно дете чистеше написаното от нас, което не 
беше никак скучно. 

 
15 септември 
Днес е първият учебен ден. Колко бързо отмина лятото! Да, 

искам да се видя със съучениците си, но предстоящите тестове, 
уроци, домашни така ме отегчават! Все пак си мисля и за съдбата 
― че ако нещо трябва да се случи, ще се случи. И въпреки 
всички мои есета, че не трябва да се ходи на училище, сега 
разбирам: по-велики умове от моя са го измислили и създали! 
Затова не е редно да го оспорвам! Щом трябва да ходя на 
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на училище, ще ходя! И няма да го правя, защото нашите ме 
карат или пък заради наказанията, заради някаква друга принуда 
или натиск, а защото има закони, които са гласувани, създадени 
и одобрени от по-умни от мен хора! 

А и ще е глупаво, съгласете се, красиво, влиятелно момиче да 
не може да си сметне самò покупките в магазина. Грозно е, нали? 
И не отговаря на потеклото º! Затова нека учим, докато му е вре-
мето, защото според родителите и сестра ми, след като завърша 
средното си образование, училището ще ми липсва, но вече няма 
да имам правото да се върна в него. Нека малко заприличаме на 
западните държави, в които се разсъждава така: щом има закони, 
дори и да не ни удовлетворяват напълно, все пак трябва да ги 
спазваме! А пък и в училище не е толкова гадно и отегчаващо!  
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НОСТАЛГИЯ В БЯЛО 

Скучно ми е, а уж съм във ваканция! Дори и на работното ми 
място ― бюрото в ъгъла, не ми хрумва нищо. Компютърът вече 
ми омръзна, а във Facebook хората са написали по стените си: 
„Това беше най-тъпата Коледа в историята...” и други подобни 
глупости. Толкова ми е скучно, че дори си изчистих стаята... 
Скоро не се беше случвало! Но ползата е налице: под спалнята 
намерих какви ли не боклуци ― обвивки на бонбони и дъвки, 
стари бележници на сестра ми, но и записки от „скучните дни” 
на кака! Оказа се, че тя наистина не е имала скучни дни, дори и 
без компютър ― все е правила някоя щуротия и доста 
пълноценно си е прекарвала ваканцията. Неслучайно тя е моят 
пример в живота! 

Но какво да направя, като е толкова студено навън! Сега гле-
дам през прозореца и си спомням, че преди в снега винаги имаше 
деца. Въпреки забележките на майките си „Не излизайте в този 
студ, че ще изстинете”, те с нетърпение чакаха да натрупа сняг, 
за да си организират бой със снежни топки. Оххх, още си спом-
ням една, която ме удари точно в носа... Пред всяка къща имаше 
поне по един снежен човек, а някъде и по повече. Това си е твор-
чество ― вид изкуство, нали? Спомням си колко трудно ми беше 
да местя ръцете и краката си от тежките дрехи, с които, за да не 
изстина, ме обличаше мама. В крайна сметка все º се налагаше 
да ходи до съседките да пита с каква отвара да ме възстановява... 

Не мога да позная улицата сега ― имам чувството, че живея в 
друг век. Не чувам виковете на победителите в снежната битка, 
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възторга на скулпторите, опиянени от колективния си труд... 
Само ехото от студения вятър се търкаля по улицата. Сетих се за 
стих от песента на един рапър: „Не вятърът на улицата ― спо-
менът ме гали” ― така се чувствам и аз сега. 

Но... секунда! Телефонът ми звъни ― приятелка ме кани на 
кафе. Ще тръгвам... Тийнейджърските задължения ме чакат...  
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В ШКАФА 

Цвети се протегна, разтърка очи и се събуди. Видя, че се 
намира в шкафа на катедрата и се зачуди. Бутна с крак вра-
тичката му и излезе. Още сънена, откри, че е в класната стая. Но 
странно ― беше ден, а деца нямаше, не се чуваха и от двора. 
Цвети се мъчеше да си спомни какъв ден е днес и след кратък 
размисъл установи, че трябва да е сряда. Погледна към часов-
ника си и разбра, че е два часа по пладне. Пълен ужас: чиновете 
си бяха в стаята, на черната дъска висеше избелялата карта, 
нямаше жив човек наоколо, мониторът на лаптопа на госпожата 
примигваше, а на екрана му важно вървеше голям шарен 
котарак... 

Цвети напъна всичките си налични мозъчни клетки, за да си 
припомни какво беше правила и как така е заспала в шкафа на 
бюрото. От напъването в главата º нещо изпращя, всичките º се-
дем мозъчни клетки се взривиха и тогава º проблесна, че тя се 
скри в бюрото, за да изплаши учителката по „природо”∗. Но в 
шкафа беше толкова удобно, че неусетно заспа. Нищо не наруши 
здравия º сън ― нито врявата на съучениците, нито училищният 
звънец. Това обаче не обясняваше къде бяха изчезнали всички и 
откъде се беше взел този голям шарен котарак, който º се 
блещеше от монитора. Какво се бе случило? 

Незнайно как, но глупачето Цвети откри, че надълбоко, на-
дълбоко в малкото º мозъче, е останало едно малко бебе мозъчна 
                                                      

∗ съкращение от „природознание”. 
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клетка. (Цвети реши да я използва по-късно). Училището º беше 
до болка познато, но все пак тя тръгна да обиколи наоколо, да не 
би да е останал още някой заспал като нея. Но не ― Цвети бе на-
пълно сама, като изключим глупавия шарен котарак, който се 
размяташе насам-натам по компютъра на учителката. След като 
обходи втория, третия и четвъртия етаж, реши да разгледа и 
първия, като започна от учителския коридор. Влезе в стаята на 
директорката и се насочи към компютрите. Но º доскуча да 
играе на Spider Sollitaire и реши да провери дали има интернет, 
за да си инсталира Skype и така да се свърже с родителите си. Но 
уви, нямаше...  

Тогава реши да се върне отново в стаята, в която бе заспала. 
Отвори вратата º, но що да види ― котаракът, който се раз-
хождаше в компютъра, си седеше на един от столовете и пре-
писваше учебната програма на класа, в който учи Цвети. Тя 
плахо пристъпи към чина и го попита на развален английски как 
е името му, а той на съвсем нормален български º отговори, че 
се казва Мистър Бин. Така те си побъбриха, несмущавани от 
никого. Котаракът º разказа, че всъщност е българин, но доста 
години е служил като необичайно животно във Франция, сега е 
пред пенсия и затова се е върнал в родината. Двамата дълго гово-
риха и най-накрая свършиха с измислянето на гениален план за 
бягство от затвора...  

Отидоха отново в директорската стая, котаракът седна на така 
удобния стол с вградени масажори и започна да човърка нещо из 
компютърните програми. След около 15 минути каза на Цвети да 
си влезне в Skype и да извика някого от родителите си. Тя влезе в 
скайпа си, но само нейната баба беше на линия. Цвети º се обади 
и тя º написа, че идва веднага. След около час бабата почука на 
входната врата, но тъй като училището беше заключено, Цвети 
влезе в кабинката на охранителя, намери около 20 ключа и 
започна да налучква кой е точният. След дълга игра, тя намери 
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правилния ключ и отвори вратата, метна се на врата на баба си и 
я запозна с Мистър Бин. После всички се качиха до стаята, 
където Цвети бе заспала, тя взе чантата си и тръгнаха. 

 
След около година аз ги посетих и видях, че Мистър Бин е 

вече техен домашен любимец и всички са доволни от солидната 
му пенсия. 

 
Първо място в Националния литературен конкурс „Огънят 

на Орфей” ― Пловдив, 2012 г. 
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МОИТЕ ДЕТСКИ МЕЧТИ 

Макар че съм само на все още крехките 12 години, съм имала 
толкова много мечти... Сега, като се замисля, осъзнавам колко 
много ни променя времето. Преди, когато бях в детската градина, 
мечтаех за една пееща кукла. И всеки ден, когато баба и дядо ме 
вземаха от градината, не можех да откъсна очи от витрината с 
куклата (пътят ни минаваше през един от веригата магазини, 
които я продаваха). Колко е странно, че преди съм си мечтаела за 
играчки, а сега ― за обувки с висок ток, рокли, собствен ком-
пютър, телефон и други неща, от които се вълнуват тийн-
ейджърите. 

Мисля си колко ли хубаво щеше да е, ако на всяко дете, 
когато навлезе в пубертета, като прощален подарък Бог му сбъд-
ваше една мечта! Колко ли различни мечти щяха да се изпълнят 
тогава! Сигурна съм, че почти всички момчета от моя клас щяха 
да поискат кола или пък мотор! Те знаят, че чак след пет години 
ще могат да им се наслаждават, защото всички са едва на 13, но 
това не ги спира да мечтаят. Е, аз съм най-малката от всички съу-
ченици ― със скромен 12-годишен житейски опит (да не помис-
лите, че в началото се направих на по-млада)! 

Ако имах тази възможност ― да получа такъв подарък, бих си 
пожелала за цял месец всичко да бъде, както преди! Да включвам 
черно-белия телевизор на баба от копчето; да чакам да получа 
писмо в истинската ни пощенска кутия; да си събирам картинки 
от дъвки „Турбо”; да ми се нагъне магнитната лента от касетката 
на касетофона и да си я навия с пръста; сутрин с приятелките ми 
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да си купуваме вафла „Куку-руку”; през лятото да са ми нужни 
повече пари за сладолед, а не за чанти, пръстени и други аксе-
соари; да гледам видеокасети с любимите си филмчета и с нетър-
пение да чакам да стане неделя, 17:00 ― за „Часът на Дисни”...  

Да играя на „Капитане, капитане, какво е морето?”, 
„Стражари и апаши”, „Царю, какво обичаш?”, замръзванка, крие-
ница; да попълвам лексикони; да карам колело с контра, вместо 
със спирачка; да се качвам по дърветата, за да бера джанки или 
череши; да прекарвам летата при баба и дядо на село; да се при-
бирам у нас с бездомно котенце или кученце, без да ме инте-
ресува, че е пълно с бълхи и какви ли не зарази... 

Да скачам на ластик, въже или дама; да играя с приятели 
онези смешни детски игри с ръце (с пляскане и пеене); да звъня 
по звънците на хората и да тичам да се скрия, преди да са отво-
рили вратата; да ям захарен памук и да лепна цялата; а вечер, 
когато се стъмни, да викам Дама Пика и всички производни 
духове... 

На рождения ми ден тортата да е с простичък дизайн, но при-
готвена от мама, а не ― избран модел от дебел каталог с 
различни варианти за крем, плодове и други украшения; да 
колекционирам етикети с „Мики Маус”, календарчета, салфетки 
или миришещи листчета и да си разменяме повтарящите ни се от 
тях с приятели; да си пишем тайна бележка в часа, като си я 
предаваме от ръка на ръка, вместо просто да си изпращаме 
есемеси... 

Да рисувам с тебешира по асфалта (или с керемида и с всичко 
друго, което оставя следа); да играя вечер в дерето ― цялата 
изподрана и да се правя, че не чувам, когато ме викат, защото 
вече е късно; с часове да редя лего или пъзел; да падам ― цялата 
в кръв и рани, но да не се прибирам, защото ще ми забранят да 
изляза пак...  
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Да пия вода от чешмата, а не от пластмасови бутилки; да 
нямам компютър, 3D игри, компакт дискове, джиесеми, нито 150 
канала кабелна телевизия и интернет; да смятам Тетриса и Супер 
Марио за интересни игри... 

Ако ми трябва някой ― да отида до дома му, а не просто да 
му телефонирам; да използвам пароли само когато измислям 
някоя игра, а не за да ги въвеждам някъде; ако искам да се 
свържа със семейството си, да имам само един домашен номер, а 
не няколко различни джиесема; да говоря на таен език с 
приятелите си; да лепя снимките от рождения си ден в албум, а 
не да ги качвам във Фейсбук... и още куп други неща. Само ако 
можеше... 

Такива са мечтите на една тийнейджърка, която иска и не 
иска да се раздели със свойто детство! Дано не съм ви отегчила, 
но се надявам, че докато четохте есето ми, с удоволствие сте си 
припомнили и вашето детство! Права съм, нали?  

Надявам се още, ако не Бог, то поне някой от Министерството 
на образованието, младежта и науката да оцени идеята ми за 
подарък на децата при влизането им в пубертета. А защо не и на 
излизане от него? 

 
Първо място в Националния литературен конкурс „Огънят 

на Орфей” ― Пловдив, 2012 г. 
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ИЗ ПИСМАТА… 
 

ПИСМО ДО СНЕЖАНКА 

 
Здравей, мила како Снежанке! Аз съм Цветина и тази година 

реших да се обърна към теб, защото миналата година твоят дядо 
― известният на всички Дядо Коледа, вероятно повлиян от 
финансовата криза, не ми донесе така желания от мен iPhone 
Tour. Затова реших, че ако тази година се обърна към теб, ще има 
по-голям ефект. Още не мога да разбера защо вместо подаръка, 
който поисках, получих… шоколад? 

Чувала съм, че само лошите деца не получават подаръци. А аз 
съм все още толкова малка, сладка и невинна... че не мога да си 
го обясня. Единственото отклонение от семейните закони за 
изминалата година беше, че позанемарих ученето, но тази година 
съвсем не е така. Не само че уча, но и вече не се карам с кака. 
Което значи, че трябва не просто да получа някакъв си подарък, а 
да е голям и отговарящ на изискванията ми. Освен това, като 
пълноправен 12-годишен гражданин смятам, че трябва да получа 
и обезщетение за миналата година. Мисля, че ще е най-добре то 
да бъде под формата на кредитна карта с неограничен лимит. 

Снежанке, обръщам се към теб, за да кажеш на дядо ти да не 
си мисли, че съм забравила подаръка му тип „отбий номер” от 
миналата година! Очаквам от теб да ми съдействаш и да го 
постреснеш малко (за тазгодишните ми подаръци и за обез-
щетението ми от миналата година). Защото ако и тази година се 
издъни, заплашвам със съд! 

След като получа желанията си, които подробно съм описала 
по-горе, искам и семейството ми да е здраво и щастливо през 
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новата година, както и целият свят! Е, остана ми да се надявам, 
че всичко, което си казахме, ще се случи! 

Сърдечни поздрави от Карлово! 
 

Добрата Цвети 
 
P. S. Да не забравя: пòздрави и за добрия белобрад Старец! 
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ЛИПСВАШ МИ 

Липсваш ми ти ― да, ти, точно ти, детство мое! Мина тъй 
неусетно! Липсват ми охлузените колене, игрите на ластик и 
жмичка; липсва ми и онази болка в корема, когато чувам звънеца 
на входната врата и секунди след това ― злобния глас на съсед-
ката, оплакваща се на мама за счупен прозорец, обрани плодове 
или цветя... Липсват ми и онези така наречени от мен „неза-
служени” наказания на мама за пакостите, които „не съм напра-
вила”, липсва ми всичко от детството ми! Обичах го, но то си 
отиде от мен. Липсват ми и караниците с децата от квартала кой 
да не е консул, когато играем на народна топка... Тъжно ми е, че 
от онези дни останаха само откъснати листчета със записки и 
избелели снимки. В главата ми са първите и последните паметни 
моменти, в които мия чинии или се уча да сгъвам дрехи като 
малка. Сега вече съм твърде заета и нямам време за игри, защото 
се занимавам с Facebook и Skype. 

Веднъж, когато водех вътрешен спор със себе си по въпроса 
мога или не мога да съм пак дете, реших, че ще пробвам отново 
да скачам на въже. Намерих го в дъното на шкафа, но се спънах 
още в началото на играта, защото вече ми бе станало късо. Значи 
съм пораснала... Сълза се стече по лицето ми ― дали от радост 
или от тъга, не знам ― може да поспорим. От една страна е от 
радост, защото съм пораснала; а от друга ― сигурно е била от 
тъга, пак защото съм пораснала... 

И след дълъг размисъл за детството си реших, че искам да 
раста още повече! Все пак, животът си знае работата и аз не съм 
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по-умна от него. Няма да се меся в плановете му за моя растеж, 
само се надявам да не ме направи някакъв двуметров мутант, а да 
съм достатъчно висока ― нито много, нито малко. 

 
Награда от 29 Национален радиоконкурс за детско лите-

ратурно творчество „Искри” ― 2012 г. (В него победителите 
не се класират.) 
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ОТВИСОКО 

Здравей, мой читателю!  
Днес е събота, странен ден. Няма да ти кажа къде съм, освен 

че съм нависоко. Пред очите ми се разкрива красива картина, 
която ме вдъхновява. Ноември е моят месец! Досега не съм усе-
щала толкова много тази мистериозна сила, която ме подтиква да 
грабна листа и химикалката и да потърся място със задоволяващ 
обхват за музата ми… Нависоко съм и наблюдавам много инте-
ресни неща, за които да пиша. Отдясно виждам побелял старец, 
взиращ се в безкрая… За какво ли се е замислил?  

Поглеждам назад и наблюдавам младежи с тютюн, обвит в 
хартия, от едната страна с филтър и с глупак от същата страна… 
на цигарата. Ужас! Възрастта им е близо до моята. 

Гледайки напред, докато постоянно сменям местополо-
жението си, съзирам нещо трудно за обяснение. Комините на 
блока са поне дузина, но само от един от тях излиза безцветен 
пушек, състоящ се от малки топченца, които подскачат. Може би 
тринайсетте години, прекарани както гост на тази планета, ми се 
отразяват, докарвайки ми халюцинации? 

Преди малко пийнах вода и сигурно в нея се удави вели-
чествената мисъл, с която исках да завърша този куплет от увле-
кателната песен на следващата ми книга… Написах куп изре-
чения, свързани по смисъл, което, според учителя по български 
език, е текст. Искам да направя същото и с този снежнобял лист, 
който вече „почерних” с мастилото на крилатото си перо…  
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Зодия Лъв съм и обичам да гледам хората отвисоко, сигурно и 
затова постоянно се катеря по издигнатите по главата на пла-
нетата ни повърхности. Не използвам най-точните думи, но 
постоянно движа средно оформените си бедра към нови хори-
зонти, с което връзката ми с мистериозните сили, подреждащи 
думите върху платното на предстоящия ми шедьовър, отслабва… 
Предното „думосъчетание” беше толкова объркано, че дори 
милионите гънки по онова нещо в черепа ми едва успяха да го 
разшифроват. (Искаха се много усилия, не им завиждам! Решила 
съм да не пилея енергията си наляво-надясно и затова се пазя от 
извънредните мозъчни напъни.) На това място май изчерпах 
цялата сила, затова ще се преместя на съседната скала, белки ми 
хрумне нещо. (Всички стискат палци.)  

Карлово е малък град. От мястото, на което съм в момента, 
виждам дома си. Обичам родния си град и всяко кътче от Бъл-
гария, но Карлово е много малко за мен и за цялата ми творческа 
мисъл… Дано татко го има предвид, когато му поискам разре-
шение да кандидатствам по-късно в друг град. 
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НАЙЛОНОВАТА КРАСОТА  
НА БЛЕСТЯЩИЯ ЕЛФ 

Здравей, мое снежнобяло тебеширче! Имах тежък ден. Не 
знам дали е от недоспиването или от нещо друго, но днес не ми 
върви… Скарах се с приятелка, не изпълних добре задача, въз-
ложена ми от учител, и като за капак ― имах „леко” спречкване 
(юмручно) със съученик. Днес не ми е ден! 

Може би всичко тръгна от това, че когато излизах от дома си, 
Пиер (второто ми най-страхотно куче на света) НЕ ме излая, как-
то всяка сутрин досега. Макар че в 7:05 часа сутринта през яну-
ари навън е пълен мрак… (Познайте защо! Да, познахте ― и този 
кмет пести от уличното осветление!) 

В час по математика съм и езикът на успоредните прави ми е 
съвсем чужд. Не ми е силата в математиката ― има твърде много 
цифри, букви и други знаци. Вижда ми се твърде объркващо. 
Предпочитам да подреждам буквите по правилния начин… 
макар мама да казва, че моите букви са загадъчни като йеро-
глифи…Особено за учителите. 

Тебеширът, притискан в черната дъска от силните ръце на 
госпожата, пуска сълзите си под формата на нежни прашинки. 
Жалко, че бойкият глас на учителката ни действа като предпазен 
щит. Нежните º очи, копнеещи да ни предадат опита и знанията 
си, остават незабелязани в учебната суматоха.  

Може би всеки има живота си написан на дъска с бяло тебе-
ширче, като ценната книга е „набрана” и на карта-памет и запе-
чатана вътре в човека. По време на бременността си майката 
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може би получава плана за развитието на живота на детето си 
във вид на хапче (най-лесно е). Може би някои хора имат готин 
живот, защото тези, които са го писали, са били в настроение 
тогава… Може би моят мозък затова остава само в режим на 
готовност в часа по математика… Но и други госпожи се оплак-
ват, че „духът ми спи и само тялом съм в час”. Щеше да е забав-
но, ако те разполагаха с уред, който да регистрира къде е духът 
на ученика! Тогава в дневника щеше да има и втора графа за 
отсъствия ― но душевни. Залагам компютъра си, че повече от 
половината ни клас щяха да имат системни духовни отсъствия ― 
още една причина за „забравяне” на предстоящата родителска 
среща. Няколко пъти опитах и аз като съучениците ми да пре-
мълчавам родителската среща, но кака, която учи в същото учи-
лище, все объркваше работата… 

Все още съм в часа по математика. Имам чувството, че дори 
връзките на обувките ми говорят с мен (и ги разбирам), само не и 
цифрите ― така незаинтересовано подредили се по черната 
дъска… Госпожата отглежда няколко увивни растения в каби-
нета си. Имало е моменти, когато съм искала да се спусна през 
прозореца, вързана за тях. А кабинетът º е на четвъртия етаж… 
Всеки делничен ден (с изключение на тези, когато сме във вакан-
ция или часовете ни са намалени), пропилявам по 45 минути от 
живота си… (Неясно защо всеки ден трябва да учим мате-
матика!) Всъщност се опитвам да преобразувам тези ценни 
минути в „Нещо свежо”, вдъхновена от едноименната песен на 
Лора Караджова… 

Хипнотизирам съучениците си, но госпожата май ще ми се 
опре! Не исках да са будни и трезвомислещи, а да ги опияня с 
незаинтересоваността си от математическите формули… 

Тебеширче, принудена от предстоящото междучасие, ти 
казвам „чао”! Май музата ми избяга ― дали и тя се възмущава от 
насилствената математика? Нямам нито една гениална идея, като 
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за край. Затова ще завърша пак музикално ― „Нека да е лято!” 
Спомняте си тази песен, нали? 

 
П.П. Нарочно поставих това заглавие, което няма нищо общо 

с текста, за по-интересно! За да видите докъде може да ни докара 
математиката!   
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РАЗГОВОРИ С МАМА 

Отивам на дискотека! 
Излизам. 
Ще се върна в 10! 
Ще закъснея ― до 12! 
Ще спим у една приятелка. 
За вечеря ще си дойда. 
Обещавам, ще разходя кучето! 
Плати интернета! 
Гладна съм! Какво си сготвила? 
Къде ми е онази рокля? 
Не мога да взема сестра си от детската градина! 
Забравих да ти кажа за родителската среща ― 

и без това не беше важна! 
Айде да оставиш 10 лева ― ще излизам! 
Да си ми виждала спиралата? 
На рожден ден съм в петък,  

ще се видим в неделя! 
Не, не ― тези 15-сантиметрови токчета 
не са мои! Надя си ги забрави 
онзи ден у нас... 
Не мога да измия чиниите! 
Много бързам ― прането 
ще си изсъхне и в пералнята! 
Остави ме намира! 
Не съм ти счупила аз сервиза от баба! 
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Че обличам дрехите ти,  
е комплимент за вкуса ти! 

Не ме чакайте за вечеря! 
А-а, такова, утре една приятелка ― 
не я познаваш ― ще си прави татус. 
И аз ще си направя ― дават отстъпка за два! 
Не ме закачай! 
А, не, не ― този пиърсинг е стар! 
Не съм забелязала, че килимът е мръсен. 
Аз излизам, до утре! 
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КЪМ ТЕБ 

Знаеш ли кое е най-тежкото нещо? Да, знам какво ще 
кажеш ― смъртта... Но има и по-лошо ― смъртта на човек, 
когото много цениш и обичаш, в най-неподходящия момент. 
Повярвай ми, много е тежко. За да ти докажа колко е лошо, бих 
могла да ти разкажа моята история, за да видиш какво преживях. 
Но не искам да те травмирам. Да видиш дядо си в ковчег точно в 
най-радостния миг в живота си…Това се случи на мен, и ти го 
казвам, драги ми читателю, за да се опитам да те предпазя от 
това, което аз преживях. Искам да те посъветвам да обичаш 
хората, които са ти ценни, докато все още са до теб. Не облян в 
сълзи, с букет цветя да ходиш по гробищата ― запустяло място, 
забравено от хората; втория дом на още скърбящия. Мислех, че 
ще мине, но ето ― шест месеца, и не мога да те преживея, дядо...  

Не позволявай и на теб, приятелю, да се случи нещо такова. 
Ще се опитам да ти опиша чувството, и то е ― страх какъв ще 
бъде утрешният ден без липсващия... Минава време, мислиш, че 
си свикнал, но повярвай ми ― не си! Ужасно е. Затова обичай 
този, който е до теб, сега!  

Ще се опитам и да ти дам няколко примера. Както в моя 
случай ― бабата, която най-много обичам, понякога казва думи, 
с които ме наранява... И аз се обиждах. Имало е случаи, в които 
не сме си говорили с месеци. Но минава време и разбираш, че 
възрастните са „с отстъпка”. Не можеш да им се сърдиш, защото 
макар да ти се иска, те няма да са вечни.  
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Ей, да ― стана ти скучно. Понякога нямам добър начин на 
изказ. И ето, че това е един от тези случаи. Но все пак е 23:28 
часа, изморена съм, спи ми се... Едното ми око вече спи, но 
искам да те предупредя да се усмихваш, докато все още имаш 
зъби. Защото когато изкапят, протезите не решават проблема. 
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ДО ДЯДО 

Здравей, дядо! 
Имаш ли минутка? За „малката буба”? 
Знам, дядо, че имаш време за мен!  
Няма да те бавя ― сигурна съм, че бързаш.  
Ще започна са най-важното: обичам те, дядо, много те оби-

чам! Ужасно ми липсваш… 
Ти си моя гордост и ще бъда горда, ако приличам на теб! 
Намерих твои снимки като по-млад в едно чекмедже ― 

откраднах ги, кажи на баба… Ще ги ламинирам, за да ги запазя и 
ще ги сложа в малкото джобче на чантата ми ― искам винаги да 
си с мен… 

Знам, че ме пазиш, бдиш над мен отгоре и тайно хихикаш на 
грешните ми ходове, но моля те ― поправяй ме! Защото искам 
да приличам на теб, дядо! Втрий в ушите ми от твоята енергийна 
власт… 

Помня как спеше с кръстосани крака ― опитах, но не ми се 
получи… 

Научи ме на някоя от твоите смешки, дядо! 
Обичам 15 септември, защото ти си роден тогава.  
Ще се стремя да бъда твое различно копие… 
 

Цвети 
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ПИСМО ДО СМЪРТТА 

Здравей, Смърт! 
Аз съм Цвети от Карлово, на 12 години съм и уча в местното 

СОУ „Христо Проданов”. Не те познавам и не зная почти нищо 
за теб, но реших да ти пиша, защото преди повече от година ти 
дойде на гости при семейството ми и си взе за спомен от нас 
дядо... (Сега останах само с един.) Разбирам, че така работиш и 
че ако спреш да вземаш жертви, ще умреш от глад, особено в 
тази глобална криза... Но помисли и за нас! От много време 
исках да ти пиша, защото откакто взе душата на дядо, постоянно 
си в мислите ми ― не спираш да ме тормозиш с идеята за след-
ващи твои посещения... Защо ме измъчваш така?  

Не знам как изглеждаш, нито каква си всъщност, но те моля в 
близкото (и също така в далечното) бъдеще да не ни идваш пак 
на гости! Ти причиняваш много страдания, донасяш ни само 
сълзи и дори ни плашиш. Не зная защо прибираш толкова хора, 
особено в нашата малка Българийка, защо? Може би нямаш 
много приятели и затова ни ги отнемаш ― но, моля те, не бъди 
такава егоистка! Не мислиш ли, че е редно вече да спреш ― тол-
кова малко останахме? Предлагам ти, вместо да ни докарваш 
само лоши и черни дни с прибирането на поредната ти жертва, да 
се огледаш ― в Хавай сега е доста топло и приятно! Защо не си 
дадеш малко почивка, да си вземеш ваканция? Ако ти хареса ― 
остани там завинаги! А ако обещаеш, че ще ме пазиш от себе си, 
дори съм готова да ти правя компания там през зимата! Какво 
мислиш по въпроса?  
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Знам, че всички ще се радват, ако те няма, но не и аз! Защото 
не съм егоистка. Помислих си: какво ли ще е, ако те няма? Може 
би ще ни омръзне да живеем, може би дори животът няма да има 
смисъл?! Явно има основателна причина за съществуването ти! 

Но все пак искам да те помоля: поне като вземаш толкова 
ценни за мен хора, да ги отведеш на някое по-добро място! Пред-
лагам да ти стана нещо като „дясна ръка” ― знам, че все още съм 
твърде малка, но мога много правилно да преценя „кой за къде е”, 
за което ми помага всеизвестната детска невинност. Ето как: 
лошите хора, които вредят на другите и им причиняват злини, оти-
ват в ада, а другите ― добрите, като дядо, когото ми взе ― в рая!  

Дядо беше толкова добър и човечен ― просто нямаше 
причина да го „прибираш” толкова рано, едва на 60 години! Не 
искам да обидя никого, но такива хора като дядо може би няма 
да се родят скоро. Той обръщаше всичко на майтап ― дори и 
най-сериозните проблеми! Не беше добра постъпка от твоя 
страна, затова... моля те, заведи го на по-добро място и му кажи, 
че никога няма да го забравим! Съгласи се, че беше доста грубо 
да вземеш душата му само 30 минути след изтичането на 
рождения ден на кака, която толкова обичам. Да не говорим, че 
преди също си ни идвала на гости и си взела прабаба ми и 
прадядо ми. Всъщност тези твои ходове не съм ги преживяла 
тежко, защото дори не съм познавала прадядо си, а прабаба съм я 
виждала като малка и са ми останали само няколко все по-
бледнеещи с времето спомени... 

Както казват живите хора: „Стореното ― сторено”, не можем 
да върнем времето назад. Но, моля те, занапред подари на 
близките ми един дълъг и щастлив живот, изпълнен с радост и 
семейно разбирателство. Благодаря ти предварително! 

 
Трето място в Националния литературен конкурс „Огънят 

на Орфей” ― Пловдив, 2013 г. 
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СРЕЩИ 
 

НА ПОМОЩ 

 
Тъмно бе. Животните трепереха от студ. Наблюдавах тъжната 

картина от прозореца, а най-тъжното бе, че се чувствах безпо-
лезна. Бях готова да направя всичко по силите си, но не можех да 
влияя на природата ― бе зима. В далечината се задаваше 
торнадо. Жално гледах към животните, когато едно от тях ми 
намигна и с копито ми даде знак да отида при него. На мига 
просто обух ботушките си и тръгнах, още по пижама. След около 
минута бях при козичката в обора. Тя ме помоли за помощ. 
Веднага приех, без дори да знам какво иска да направя. Помоли 
ме да отида до Бог и да му кажа, че стопанинът им ги тормози 
нонстоп. След това, като по поръчка, дойде един огромен молив, 
на който се качих и полетях нагоре.  

Не след дълго видях Създателя! Казах му що за човек е гос-
подин Дармсон. Тогава се качихме в едно много интересно 
возило и дори не бях казала къде да идем, когато вече бяхме във 
фермата. Наложи се да прекъснем мохитото на господина, за да 
го попитаме какво става с добитъка му. А той просто се изсмя в 
лицата ни и ни заведе при животните. Аз отидох до козичката, 
която ме помоли за услуга, а тя отговори, че всичко е на... 
наред...  

Бях объркана, но се прибрах вкъщи, пих чай и легнах за малко 
релакс. 
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ДРУГАТА МИ СЕСТРА 

Леле, само да знаеш какво стана! Щом съм започнала, ще ти 
разкажа. Ами значи, така... Беше много тъмно и късно през 
нощта. Както отивах до прозореца да кажа нещо на Жанет ― 
тополата, която посадихме преди време със семейството ми, и 
що да видя? Тя бе затрупана от нещо бяло като сняг. Много се 
притесних ― все пак е съвсем млада топола, и веднага отидох до 
собствената º аптечка в отделената º стая (по-точно ― в нейната 
стая, която е в моята стая). Там държим нейните рокли, гримове, 
косата º като бебе и всякакви други нейни предмети. Та взех аз 
аптечката и полумъртва от притеснение за здравето º, отидох със 
скорост, по-висока от тази, която развиват състезателите в 
„Бързи и яростни”. Но какво да видя? ― Жанет в бяло-розова 
балетна рокля се гримира, и то с гримовете на близначките ни 
(теменужките, които посадихме около нея, за да не º е самотно). 
Като º се разкрещях: 

― Знаеш ли, че можеш да хванеш какви ли не болести, раз-
вявайки се по рокля в снега? 

― А-а, аз... не знаех, аз... не очаквах... 
Както и да е, простих º. Казах º „лека и мека”, гушнах я и 

вече спокойна, си легнах в леглото за малко релакс след изто-
щителните преживявания. Но на сутринта ― какво мислите, 
виждам? ― Жанет и един мъж с цвички се размятат наляво-
надясно. С огромни притеснения за крехкото º здраве затърчах 
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отново... направо ми омръзна вече да я „паса”! Отидох аз тъжна и 
изплашена при нея, а тя... да вземе да ми каже следното: 

― Виж, како, виж! Намерих си ново хоби ― ще съм 
балерина! 

Направо я втасахме! Ходи сега обяснявай на седемгодишно 
дърво, че е дървено и не може да танцува балет. Че всъщност 
изобщо не може да танцува! 

― Виж, Жанет, ще ти кажа нещо важно. 
А тя:  
― Нямаш проблем ― остава си между нас! 
― Те не си дете и не можеш да станеш балерина, нито да тан-

цуваш балет! 
― Но аз... това бе моята голяма мечта! Всъщност, мога да тан-

цувам ― само виж! 
― Ти не можеш да се движиш, да скачаш. 
― Не, погледни какво ще ти изтанцувам на минутата! 
И тя започна да се мърда, да извива клоните и стъблото си, да 

пада и да става. Ужасно стъписана, аз я гледах и не можех да 
повярвам на очите си (за кой ли път днес). Затова бързо доведох 
кака на местопрестъплението. Беше ми трудно да вдигна погледа 
º от екрана на лаптопа, но все пак успях ― тук трябва да вземете 
под внимание моите напомпани мускули... Но това е в кръга на 
шегата, разбира се! Не се наложи да стигам до физическо наси-
лие ― само трябваше да кажа: „Моля-я-я!” (Е, и аз много се 
изненадах, но мама била права, като все повтаряше да използвам 
„вълшебната думичка”! Чудя се само дали ако поискам огромна 
сума пари и пак кажа „моля-я”, ще ги получа.) 

Та кака ми дойде и аз помолих Жани да започне да танцува 
прекрасния си танц... Но кака като че ли нищо не виждаше. Каза 
ми само, че шегата си я бивало... Остана да ме мъчи мистерията 
защо аз виждам чудните танци на третата ни сестра, а кака ми ― 
не?  



 
53

Хрумна ми, че аз и Жани сме таланти и затова решихме да се 
запишем във фондацията на Митко Бербатов. Записахме се чрез 
моите перфектни компютърни умения (не беше хич лесно, ама 
карай, нали успяхме!) И ето, че след не повече от час телефонът 
ми звънна. Вдигнах го и Бербатовият глас ми заговори: 

― Добър ден, аз съм Димитър Бербатов! Виждам, че сте изя-
вили желание да се включите в моя проект ― одобрени сте! Кога 
Ви е удобно да Ви посетя, за да видя Вашия талант? 

Отговорих без колебание: 
― Още сега! 
Не след дълго звънецът звънна. Отворих му и го помолих да 

ме придружи до двора... Когато с Жанет му показахме нейната 
дарба, която кака ми не забелязваше, той ми отговори, че... също 
не вижда нищо. 

Така си останах с въпроса: аз ли виждам необикновените 
неща в живота, или Жани? А защо не и двете?! Нали сме си 
толкова близки... 

 
Награда от 28 Национален радиоконкурс за детско литера-

турно творчество „Искри” ― 2011 г. (В него победителите не 
се класират.) 



 
54

СРЕЩА 

През прозореца съгледах висок мъж с бяла коса, строен. Вървеше 
си по пътя и не го показваше, но имах чувството, че нещо го измъчва. 
Не можех да разбера какво е, за да му помогна. Четях в очите му 
болка и разочарование. Търсеше помощ отнякъде ― като че ли не му 
оставаше много да живее. Но лицето и очите му бяха топли. 
Изглежда имаше семейство, което не го оценява и затова бе толкова 
самотен. 

Реших да му помогна. Навън беше студено, а той бе облечен само 
с риза и бежов панталон. Взех дядовата шуба и излязох. Той вече бе 
подминал двора ни, но беше седнал на пейката в близост до къщата. 
Щом и аз седнах до него, той веднага почувства, че искам да му 
помогна и се усмихна. В него имаше нещо необикновено! Човекът 
погали косите ми и започна да споделя мъката си. Разбрах, че има 
спор със семейството си. Предложих му топла стая в дома ни и той с 
облекчение прие поканата ми. За мен вече не беше просто скитник, 
който обикаля улиците, а измъчен човек, на когото държах да 
помогна. Той поплака, щом разбра, че може да разчита на мен. 

След като го заведох в стаята, му дадох други дрехи и топла супа 
с чай. Поканих го на следобедните курабийки с мляко, които пием с 
баба и дядо. Той с охота прие и се отпусна в приказките. Мама и 
татко бяха на почивка и разполагахме с повече време за приказки. 

След като поговори с баба и дядо, се оказа, че всъщност… 
това е моят втори дядо! Не можех да повярвам. Какви са само 
превратностите на съдбата! Прегърнах го силно и на свой ред 
заплаках. 
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ПОБЕЛЕЛИ СПОМЕНИ 

Неотдавна разговарях с побеляла, но впечатляваща жена. 
Чувствах силния º характер, докато ми говореше, и потъвах в 
сините º като океан очи. Възрастната жена ми разказа за нево-
лите си. Когато била млада и с мъжа º строяли къща, тя 
треперела да не завали дъжд, за да не разгради керемидите, раз-
стлани из двора º, докато се опекат на слънцето. Когато най-
накрая успели да построят къщата си, децата на съседите им кра-
дели от зимнината им, приготвена с толкова труд… 

Възрастната жена ми разказа и за ученическата си възраст, 
когато е трябвало да прекрати обучението си още в четвърто 
отделение, защото семейството º не е имало възможност да 
плаща за ограмотяването и на трите си деца. Сега тя съжалява, че 
не е била по-смела в учебните часове. Срамувала се, че е от село, 
сред съучениците си ― граждани, и макар да е знаела отговора 
на въпроса, зададен от учителката, тя не се е осмелявала да 
покаже това. Мъчно º е, че не е съумяла да получи оценките, 
които заслужава, и да постигне по-висок успех в училище.  

Жената съжаляваше и за още нещо ― че се е омъжила много 
млада, едва петнайсетгодишна. И така е пропиляла живота си. Тя 
скърбеше за пропадналия си живот и не би искала да го повтори, 
но вече е късно да го промени. 

Да можех да º предложа да си поделим поравно мъката º… 
Опитах се да º вдъхна малко кураж и да повдигна само-
чувствието º, но освен че не се получи, на лицето º пак се появи 
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онзи нетърпеливо чакащ смъртта поглед… Жал ми е, не искам да 
свърши още един безцелно загубен живот! Не искам да се 
самоубива, но чувствам, че ще го направи. Жената сподели, че не 
е полезна на никого вече, защото е остаряла и не е помогнала с 
нищо на обществото. Разказа ми за своята несподелена, изто-
щаваща любов на младини… Сега вече е изгубила желанието си 
за живот. Единствените живи души на територията на дома º са 
кокошките в двора º. 

Едва ли можете да си представите каква радост блика от оста-
рялото º, сбръчкано лице, когато някоя от десетте º кокошчици я 
доближи и допре перушината си до крака º! Очите º се зачер-
вяват от напиращите сълзи и още по-ясно изпъкват на бялото º 
лице. Поне разполага с любовта на пернàтите си приятели… 

 
След разговора с нея не знам как точно се чувствам ― изто-

щена или изпълнена с още по-голямо желание за пълноценен 
живот! Смятам да „отмъстя” за нея с невероятния си бъдещ 
живот, в който ще дам сила и увереност на поне дузина страдащи 
хора, умножени по дузина, при това ― дузина пъти! 
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„КЪДЕТО ИМА ВОЛЯ, ИМА И ПЪТ!” 

Христо Проданов 

 
Мнозина считат, че смъртта на Христо Проданов на поко-

рения от него връх обезсмисля живота му и не е постижение, а 
провал, синоним на пропиляно съществуване, тъй като е свър-
зана с излишен риск, с ненужен щурм на върховете. Някои твър-
дят, че не си струва човек да рискува живота си, за да постигне 
своите цели. Но аз не съм съгласна с тях! За мен Христо Про-
данов е герой и смъртта му идва след неговия подвиг. В тези 
трудни условия да нощуваш на открито, да се бориш с премръз-
ването в бурята, след като преди това за пореден път си надско-
чил нормалните човешки възможности, е трагично, но едновре-
менно с това ― вълнуващо и красиво! Алпинистите са винаги на 
„ти” със смъртта, но също така и с превъзмогването на себе си. 
Това ни най-малко не прави рискованата им дейност безсмис-
лена. Просто смъртта е част от живота им, както всъщност и от 
нашия… 

Христо Проданов е не само първият българин, изкачил 
Еверест по Жестокия път (Западния гребен), при това ― без 
помощта на кислороден апарат. Смъртта му е не само героична и 
победна, но и възвишена заради удовлетворението, което той 
изпитва, поставяйки българското знаме на върха. Да не забра-
вяме, че това е неговият връх! Неговата постигната мечта и цел! 
Кулминацията в неговия път на алпинист, неговата радост и 
щастие, които никой не може да му отнеме. Той поставя личен, 
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но и национален рекорд, вписан и в световната история на 
алпинизма. 

Той вече не е сред живите, за да ни разкаже за пътя си към 
върха. Но училището ни е кръстено на него, откъдето следва, че 
ние трябва да предаваме на идните поколения знанията си за 
подвига на Проданов, за неговия живот, и да се гордеем, че е наш 
съгражданин и сънародник! 

 
Всъщност аз не обичам алпинизма (голям мързел съм), но 

подобно на Христо Проданов всеки ден копнея да достигна своя 
връх. Мечтая, когато порасна, да работя като телевизионен жур-
налист. Първата стъпка към осъществяването на мечтаната ми 
работа е да вляза в хуманитарната паралелка в училището ми, за 
което трябва здраво да поуча през тази година, за да имам висока 
оценка на предстоящата матура след седми клас. 

Пътят към върха е труден. Всеки човек е добър в нещо 
определено: един ― в художествената сфера, друг ― в констру-
ирането и дизайна, а Христо Проданов е бил съвършен планинар 
и е успял с хобито си. Моето хоби е да пиша и както той се е 
упражнявал хиляди пъти, за да достигне Еверест, аз се трудя 
всеки ден, за да хвана микрофон с логото на Нова телевизия и да 
застана пред оператора с камерата. 

С всички тези сравнения исках да покажа, че във всеки от нас 
живее по един Христо Проданов, целеустремен към своя връх, 
към своя Еверест. Със сигурност не е лесно винаги и навсякъде 
да си първи, но си струва да опиташ… 

 
„Живеят само влюбените, останалите просто съществуват” ― 

е казал гениалният Шекспир. Но аз разширявам мисълта му: 
целеустремените като Христо Проданов водят не по-малко 
пълноценен живот от влюбените! Когато имаш ясна цел и 
приоритет, ти подчиняваш живота си на тях, стараеш се да 
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направиш дори и непосилното, за да се усъвършенстваш и да 
постигнеш онова, към което се стремиш… Така и Христо 
стремглаво и безуморно катери и катери, знаейки, че с всяко 
усилие, с всеки напън на мускулите все повече се доближава до 
заветната цел ― върха! Точно затова не се е отказал да върви 
нагоре ― защото е много важно за него! Едва ли би имал втори 
шанс да повтори щурма си ― такива са били условията… 
Мислел е само за победата, а не за поражение. И я е осъществил.  

И той, като Левски, не се е стремил към облаги, нито към 
известност и слава, а само и единствено към постигането на 
целта на живота си ― била тя свободата на родината или бъл-
гарското знаме на Еверест! 
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ЖУРНАЛИСТИЧЕСКА ЩУРОТИЯ 

Изведнъж осъзнах, че планетите са вързани за нещо и някакъв 
голям великан ги държи... Досега се смяташе за доказано, че най-
силното нещо е Земята, но излезе, че това бил този безименен 
великан! Отидох аз в редакцията на списанието, което пишеше, 
че най-силното нещо на света е Земята (според бушмените), 
защото тя държала всичко останало на гърба си, и им предложих 
да направят нов брой вместо онзи, лъжливия. Те пък ми се изреп-
чиха: „Е-е, докажи го, де, защото ние пишем само доказани неща 
― в противен случай ще рухне цялата ни кариерна кула, която 
сме строили досега.”  

Как да го докажа? Пътувах дълго, излязох даже извън стра-
ната ни. В колко ли държави се отбих, но в никоя не строяха кос-
мически кораби, за да се отдалеча от планетата Земя и да стигна 
до великана ― исках да им го доведа. Знам, сега ще кажете: „И 
ще направиш всичко това само заради един брой на някакво спи-
сание за Земята?” ― Да-а, защото трябва да се научат да пишат 
само истината!  

Най-накрая ми просветна, че татко ми споменаваше как в 
Русия строят такива ракети. Моментално отидох там и си поръ-
чах една. Но щяла да стане твърде бавно, а следващият брой на 
списание „Родна планета” излиза след седмица... Затова помолих 
за експресна поръчка. След като разказах за мисията си на упра-
вителя на строителната фирма, той ме разбра и реши да ми 
помогне. Каза ми, че след три часа ракетата ще е готова! През 
тези три часа отидох до редакцията на лъжливото списание, за да 
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помоля да забавят издаването на новия брой за малко, докато им 
доведа силния великан и така да докажа, че теорията ми е вярна. 
Но те ми казаха: „Имаш три дни и нито минута повече!” С удо-
волствие приех, но увеличих полагащите ми се дни на десет. 

Отново се запътих към Русия. Пътувах три дни, но с ракетата 
излетях веднага. Търсих великана повече от четири дни, а когато 
го намерих, той ми каза, че би помогнал с радост, но това може 
да стане само ако журналистите го посетят, а не обратното. 
(Предвид размерите му, би предизвикал същинска катастрофа, 
ако реши да стъпи на Земята ни...) Бързо кацане от моя страна и 
― отново в редакцията на списанието. Редакторите ми казаха, 
че... момент... студено-о-о! 

 
Оказа се, че просто тихо съм сънувала през голямото между-

часие, а когато започнал часа по изобразително изкуство, съу-
чениците ми ме залели със студена вода. И сега бързам към 
вкъщи за нови топли и чисти дрехи. 
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ТЕСТ ЗА АЛЧНОСТ 

Казват, че в края на дъгата имало гърненце със злато, което 
всички се опитват да стигнат. Да, ама не! Защото думата „злато” 
не трябва да се разбира буквално! „Гърне със злато” звучи твър-
де материално. А мислиш ли постоянно за материалното, ще си 
нещастен. Всъщност „златото” е морално-душевно понятие и ако 
намериш това гърненце като мен, ще разбереш, че то е пълно с 
щастие, любов, здраве... Не защото сме в криза, а защото това 
наистина е най-ценното! 
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ХАОТИЧНО 
 

ВКУСНА РЕЦЕПТА ЗА ШАРЕНО НАСТРОЕНИЕ 

 
Нужни продукти: един брой фалшива медицинска бележка 

(за три месеца); един брой компютър с интернет; 5 кг шоколадов 
сладолед с глазура; 1 кг мамини целувки; удобно кресло; нула 
грама сестринско присъствие. 

 
Начин на приготовление: Отивате при джипито и измолвате 

една медицинска бележка за едноседмичен домашен отпуск 
(мързелът ви е вече хроничен и трудно се лекува). Изпращате по-
голямата си сестра на обмяна на опит при нейната приятелка 
Сисито (ще обменят гримове и гаджета). Прибирате се вкъщи и 
се тръшвате на креслото, отказвате килограма мамини целувки и 
ги заменяте за вкусно ризото. Придърпвате лаптопа, влизате в 
Skype и започвате да чатите със съученици и приятели, които 
също са избягали от училище. След 30-минутно разбъркване на 
интернет-страници, лъжичка по лъжичка излапвате шоколадовия 
сладолед с парченцата хрупкави бисквитки. Така се получава 
чудесно шарено шоколадово настроение. Да ви е сладко! 
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РЕЦЕПТА ПРОТИВ УЧЕНЕ НА УРОЦИ 

Необходими продукти: 1 брой кофа, чифт тапи за уши с прия-
тен шоколадов мирис, 7 броя гладни гризачи, 99 броя бълхи, 
букет от любимите цветя на учителката, лаптоп, удобно (орто-
педично) легло. 

 
Начин на приготвяне: отивате на училище със сложените 

тапи на ушите, върху които е нахлупена кофата, за да не можете 
да чуете какво говори учителката. След това вземате букета с 
цветята, както и пакета с бълхите, отивате при госпожата и 
докато подавате букета, отваряте пакетчето с бълхите и изсип-
вате съдържанието му върху гърба на преподавателката. Връ-
щате се вкъщи, поставяте в клетка учебниците и пускате върху 
тях гладните гризачи. (Гарантирано след половин час учеб-
ниците ги няма!) След това се настройвате за дълга почивка, 
вземате компютъра, лягате на леглото и релаксирате! 

Приятна почивка! 
 
Награда от 30 Национален радиоконкурс за детско 

литературно творчество „Искри” ― 2013 г. (В него 
победителите не се класират.) 
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КАКВОТО ПОСЕЕШ… 

В час по български език съм и ми е скучно… Часовете в 318 
кабинет не са същите, когато собственикът му го няма. Замест-
ник-учителката не успява да грабне вниманието ми за повече от 
пет минути. Изглежда, пак ще се утешавам с писане… 

Госпожата злобно плюе по възпитанието на целия ни клас и… 
изпитвам желание да я разстрелям! На висок тон изстрелва обид-
ните си думи, но на мен ми е тихо. Тя не е добър човек, не ми 
допада и затова преставам да я слушам. В „тишината” какви ли 
не мисли изплуват в съзнанието ми! Мисля си, че ако имаше за-
кон, съгласно който учениците да могат да искат някакъв пода-
рък от училището (по случай даден празник, например)… Да-а, 
щеше да е много хубаво това! Та аз тогава щях да си поискам… 
снайпер! Не разбирам много от оръжия, но знам, че тъкмо с този 
подарък бих могла лесно да уцеля жертвата. 

Ще ми се в училище да имаше и стрелбище, за да мога там да 
изливам цялата злоба, насъбрана през деня… Би било много 
полезно да има и снимки на всички учители, както и много кур-
шуми. Така ще изчезнат разярените ученици, но и недоволните 
учители… В края на всеки учебен срок ще се пресмята кои 
учители са „най-разстрелвани” (в качеството си на мишени). 
Тогава със скрита камера инспектор ще започне да следи как 
минават часовете при тези учители и след взаимното съгласие на 
ученици и инспектори, проблемните педагози ще бъдат 
прогонвани. А тези, които са най-обичани от учениците си, ще 
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бъдат поощрявани! (Като младата ни преподавателка по бъл-
гарски…)  

Е, поне малко си помечтах в този досаден час! Дали някой ден 
ще се окаже, че съм била твърде предвидлива? Предстои да 
разберем… 
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РАЗМИСЛИ В ЧАС 

Защо оценяваме нещо едва след като го загубим? Защо шести 
„б” клас оцени страхотната си учителка по български език и 
литература точно когато я нямаше само една седмица? Добре че 
вече се върна! В този час тя ни говори за великите постъпки на 
българите и за фолклора ни ― нещо толкова наше, толкова бъл-
гарско, което ни кара да се чувстваме стойностни. И след време, 
ако попаднем в друго обкръжение, може би сред чужденци ― ще 
се убедим сами в това. Чувствам се малко объркана. Доскоро си 
представях как се срамувам да призная пред чужденците, че съм 
българка… Но сега си промених мнението. 

А защо мислех така ли? Къде другаде освен в България 
можеш да видиш на пътя полуголи проститутки, някои ― съвсем 
деца; на толкова опасно място… Ужасно е ― както в песента на 
моя любимец Слави Трифонов „Няма такава държава” ― „Тол-
кова е гнусно, че не ми се коментира.” Аз скоро за първи път 
излязох от държавата ни, при това ― само за три дни. 
Достатъчно, за да се влюбя, но не в човек! Това място беше 
уникално, не ми се искаше да се прибирам. Имах чувството, че 
то е създадено за мен. Такова е мнението ми от тридневния 
престой в Брюксел. Интересно какво ли щеше да е, ако бях 
прекарала там 33 дни! Интересно ми е също какво ли ще е 
мнението на западняк, свикнал с онзи живот, след тричасов 
престой у нас… 

Краят на часа почти настъпи и госпожата с болка сподели, че 
този час сме я изморили с поведението ни. Като за финал ни 
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пожела колкото и възрастни да станем, да не преставаме да меч-
таем! Мисля да я послушам. Мечтите са нещо така ценно и 
истинско… 

 
*  
„Толкова е гнусно, че не ми се коментира” ― продължавам 

размислите си в следващия час. Гнусно е, но ще се боря, защото 
колкото повече ме изнервят, толкова повече ме мотивират да съм 
по-силна. Радвам се, благодаря на Бог, че ми е дал силата, пра-
вото и умението да изразявам цялата злоба, която натрупвам, 
върху листа с химикалката. Благодаря Ти, Господи! Благодаря Ти 
за този подарък.  

И колкото и да не ми се учи английски, той ме заобикаля 
отвсякъде и неусетно ме поглъща. Ще го уча, защото е в песните, 
които слушам; в разговорите, които водя с приятелите си ― във 
всичко. И също така той е ръката, която ще ме измъкне от 
тинята. Той ще ме спаси от ужаса да гледам как на 12 години 
деца се наливат с алкохол по уличните пейки, друсат се, пушат 
от още по-рано. Отвращава ме! Не те, а това, което ги е пре-
взело ― всъщност аз ще бъда истински техен приятел, като ги 
обичам и с недостатъците им. 

Отвращава ме желанието на всички да се налапат с пари и как 
при една сензация ― при една „голяма” новина всички BG 
медии се захващат с нея… Просто ми омръзна, когато вечерям 
със семейството си, Ани Салич да съобщава как поредният 
държавен помощник се е издънил… Ужасно е. Тук не ми се 
живее! Искам да се махна от тази държава. Как ще стане ― 
изобщо не знам. Но и да отида другаде, злото българско пак ще 
ме застигне. За съжаление, в България срещам само завист и 
егоизъм. Може би ще избягам оттук, но не мога да избягам от 
света. 
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Е да, сега ще кажеш, че съм те отегчила с песимистичните си 
прогнози, но по принцип не съм такава. Вярвам в бъдещето на 
България. Мисля, че имаме нужда от сериозни политици, които 
искат родината ни да успее и да се издигне (както се е случвало 
преди), вместо да мислят само за себе си. Ще ми кажеш: „Недей 
много да знаеш, хлапе, отивай да си гледаш детските филмчета.” 
Но аз съм вече на 11 години и знам: ако има сериозно управление 
на държавата ни, България ще пребъде… Такова е моето мис-
лене. А твоето? 
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ОТМЕНЕНАТА ВАКАНЦИЯ 

(Разиграване) 

Всичко започна с това, че първоначално искахме грипна 
ваканция. И след като разбрахме, че ще има, много се зарад-
вахме. Но беше само една седмица, за жалост. Един ден преди 
края º се разбра, че я удължават!!! Вече си бяхме направили пла-
нове за предстоящите хубави дни, но не след дълго по сайтовете 
главна тема беше ужасната новина, че удължената грипна вакан-
ция се отменя... Познайте: като реакция на лошата вест всички 
крояха свой подъл план за бягство от училище. Пък и без това не 
виждам причина да ходим на училище! Защото би могло в 
училище да придобиваме само обща култура и след завършва-
нето на начален курс да е все едно сме завършили дванайсти 
клас. И да можем вече да започваме работа! А и в училище всич-
ки са отегчени или притеснени (когато ще ги изпитват). 

Съвсем различно е, щом сме във ваканция ― тогава съм 
много радостна и правя забавни за мен неща! Ваканцията в края 
на срока е много приятна, тъй като всички се чувстват избавени 
от изпитването. Но когато отмениха удължената вече ваканция, 
се почувствах някак срината и излъгана, беше ми много тъпо и 
гадно; мислех само какво да направя, че да не отида на учи-
лище... Обаче щом съобщиха, че ваканцията отново категорично 
е удължена, на Земята нямаше по-щастлив човек от мен! 
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УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО 

Точно сега съм в училище и не по кое да е време, а в между-
часието... Не знам дали е заради пубертетната ни възраст, но в 
кабинета цари пълен хаос ― анархия. Човек не може да си 
събере мислите, но нищо ― все пак съм длъжна да опитам и да 
споделя идеите си. 

Мечтаната класна стая (дано се случи по-скоро), ще бъде 
широка с удобни (дори ― масажиращи!) столове. Ще можем да 
пишем на компютъра или таблета, лежейки в меки кресла. И 
докато оформяме плана на урока си като файлов документ на 
лаптопа (или в краен случай ― на телефона, ако е по-модерен, 
като Хperia, например), та докато пишем плана на урока, ще 
гледаме и филм с важен житейски урок... Но така няма ли опас-
ност да се превърнем в роботи?! Затова ще променя малко глед-
ната си точка. Вижте как: 

Бъдещата ни класна стая трябва да е голяма и просторна, за да 
има място всеки спокойно да разположи чантата си с тетрадки и 
химикали. Що се отнася до учебниците ― те ще са в електронен 
формат, но плановете на уроците си задължително трябва да 
пишем ръкописно, за да запомним по-голямата част от урока и за 
да не забравим, все пак, да пишем... Вместо неудобните чинове 
за двама (които са ни все тесни, малки и предизвикващи ни към 
борби и разправии, свързани с териториалните претенции на 
съседа по чин), та вместо двуместни чинове ще имаме много-
функционални бюра като тези в къщите ни. Всеки ще може да 
заключва личните си вещи, за да предотврати изчезването им. 
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Столовете ще са с високи меки облегалки за по-голям комфорт 
на учениците. За да е по-удобно и на госпожата, тя ще пише на 
компютъра си плана на урока и той ще излиза на бялата дъска с 
помощта на онзи уред, с който гледаме презентации понякога. 
Домашните си работи също ще правим на компютрите, за да ни 
остава повече време за игра навън с приятели, сред природата. 

Смятам, че би било по-икономично на всяко дете да се купува 
по компютър или таблет, който да се води на името на учили-
щето, а ученикът да има пълномощно, за да го ползва, преин-
сталира и т.н. Във всяко средно голямо училище като моето (с 
около 900 ученици) трябва да има поне 10 компютърни специ-
алисти, които през определен период от време да почистват, де-
фрагментират и преинсталират компютрите. Не мислите ли, че 
ще е по-изгодно всяко дете да получава по един компютър за 
цели пет години, вместо всяка година да му се купува комплект 
учебници, при това ― в цялата страна? Според мен инвестицията 
на държавата за персоналните ни компютри ще е голяма, но с 
времето парите ще се възвърнат. Освен това е много по-приятно 
детето да носи в чантата си само таблет или лаптоп и 4–5 
тетрадки, отколкото всички учебници плюс 2–3 учебни тетрадки, 
също толкова тетрадки за домашни работи и за работа в клас по 
всеки предмет за деня. Гръбначният ни стълб съвсем сигурно би 
оценил повече първия, олекотен вариант на ученическата чанта 
― с лаптопа в нея... 

Много важно е в бъдеще да нямаме по 9 учебни часа (от 45 
минути всеки), а да са 4–5, до 6 часа максимум. Все пак, трябва 
да обичаме училището, нали? А не да се преуморяваме и отег-
чаваме в него... Много ми се иска и в малките градове (като 
Карлово), както и в училищата по селата да се въведат електрон-
ните дневници, защото не всеки родител има възможност да 
контактува всеки ден с учителите, за да се информира за нивото 
на умственото развитие на детето си. Не всички деца дават уче-
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ническия си бележник при поискване и няма как да ги задължим 
да го правят ― те все си намират начини да го „забравят”. С 
електронните дневници родителският контрол би бил постоянен, 
а това е в интерес на самото дете. Така то би било спасено от 
изкушението да излъже родителя или да скрие оценката си. 
Родителите биха могли да пишат имейли на учителите, вместо 
все да избягват да разговарят с тях заради високите телефонните 
такси... 

Предлагам също така децата да идват сутрин на училище с 
известния в западните страни „зелен автобус”. Той представлява 
въжета, разграфени като квадрати, в които учениците промушват 
телата си и всички деца, водени от госпожата, по този начин 
„пътуват” до училището си. Направо даже си спортуват! Както 
разбирате, този „зелен автобус” прилича на обезопасена еко-
пътека с разни приключения по нея... Е как да не искаш да 
стигнеш по-бързо до училище? Но това е подходящ начин за 
придвижване на малките ученици. За по-големите предлагам да 
се движат с автобус с дизел или направо с електрически батерии, 
зареждани от слънцето. Така няма да замърсяват околната среда. 
Мога още дълго да си фантазирам за училището на бъдещето, но 
междучасието ми свърши. Сега ще влети госпожата, пък аз не 
искам да предизвиквам вниманието º, току виж ме изпитала! 
Затова спирам с творчеството, но все пак успях да кажа най-
главното, според мен. 

Ето какви неща си струва да учим и да изобретяваме в учили-
щето на бъдещето. За да му бъдем и ние полезни с нещо, а не 
само то ― на нас!    

 
Награда от националния конкурс „Как си представям 

класната стая на бъдещето” ― 2012 г. (Присъдени са само пет 
награди за страната, без класиране.) 
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ОБЕЩАВАМ ДА СЪМ ПЕРФЕКТНА! 

Обещавам да съм перфектна! Знам, че няма перфектни хора, 
но аз ОБЕЩАВАМ! И докато го правя, се чудя дали „обещавам” 
е глагол, защото ако е, това означава, че извършвам действие! А 
когато извършвам действия, огладнявам…  

В момента съм на терасата, слънцето изстрелва праволи-
нейните си куршуми право в лицето ми. С всичко това исках да 
кажа, че до мен има само две вафли и кана, пълна догоре с вода. 
Забележете, че в каната има и сламка! Усещам, че току-що 
създадох хитов коктейл за предстоящото лято! 

Вече отворих първата вафла в цветна опаковка и с всяка хапка 
провизиите ми намаляват като броя на черните щъркели на 
Земята. Според малкото ми останали активни мозъчни клетки, 
насила затворени в черепа ми, черният щъркел е сред изчез-
ващите видове…  

Гладна съм като пес, но гравитационните сили (прословутото 
земно притегляне) и най-вече ― неделният ми мързел 
разгромяват на милиони парченца непреодолимото ми желание 
да сляза на двора и да си взема нещо от „печенките”, които са 
специалитетът на татко, що се отнася до барбекюто. Може би 
греша, но мисля, че с всяка хапка от вафла „Споко” огладнявам 
още повече! Въпреки това обаче ще си дам едно „споко” на 
живота… 

И втората ми вафла е пред изчерпване, както и водните ни 
ресурси. (Впрочем, може би съм вторият човек в света, който 
може да прави няколко неща наведнъж ― ям, пиша, чета напи-
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саното, като си мърдам крака, гледам, дишам и още 108 неща.) 
Няма как да не чуя и птичката, която пее или просто издава непо-
нятен за мен звук… 

Понякога усещам, че разполагам с толкова много въпроси, а 
няма към кого да се обърна. (Започнах нова страница ― това е 
най-вероятната причина, поради която направих горното скан-
дално разкритие, нямащо нищо общо с цялостната концепция на 
разказа и живота ми.)  

Малко в стила на рапа, всяко мое изречение е със собствен 
смисъл и цел, без почти никакви допирни точки с останалите 
изречения. Вероятно е провокирано от факта, че слушам 
предимно „черна музика” от близо две години насам. Тази 
музика ми харесва както на катерицата ― жълъда. Рапът е моята 
музика! Не вулгарният рап, разбира се! Малко е странно писа-
телско амплоа да се вдъхновява и припознава в рап-текстове! 
Всъщност по-скоро е нетрадиционно и нетипично, отколкото 
невероятно. 

С неочакваното си излайване Пиер ме подсети да напиша, че 
имам прекрасно куче и още по-прекрасен заек. Шегувам се ― 
обичам и двете си животни еднакво, т.е. много! 

Днес е неделя и трябва да обърна, най-сетне, внимание и на 
учебниците върху бюрото ми. Насочвам се към него, за да 
сътворя една-две перфектни домашни работи за утре… ако нещо 
не ме спре по пътя! 
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РАБОТА В ЕКИП 

„Работа в екип” е вече напълно неточен израз в България. Не 
защото няма достатъчно желаещи хора, а защото няма кой да ги 
управлява по правилния начин. Да-а, звучи като тъпа изцепка на 
дванадесетгодишна, но всъщност не ― това е просто моето 
мнение! 

Какво си мисля за държавата ни: почти всеки гледа да има 
повече за него, дори с цената на кражби и мошеничества; никой 
не мисли за общото благо ― отвратително! А по-отвратителното 
е, че такова е мнението и на повечето млади... За десерт ще спо-
мена, че когато казваш истината, ти забраняват да говориш ― 
жалко, но факт!  

Искам да избягам оттук и да не се върна никога! Или поне 
докато държавата ни не се превърне в истинска! Докато това 
стане, смятам да завърша образованието си тук и да замина на 
по-добро за правилното ми развитие място. Искам един ден, 
когато имам деца, те да имат достойнството да кажат, че майка 
им е постигнала нещо тук (защото местоположението на Бъл-
гария е райско ― за разлика от управниците º). И веднага, след 
като е преценила, че може да се спаси от това място, майка им го 
е направила, за да може да им подари по-добра среда за развитие. 
Много силно искам това и определено мисля, че ще го постигна. 

И все пак, преди да завърша, ще дам моето точно определение 
за екипна работа ― мисля, че мога да нарека работата на цялата 
костна, кръвоносна и т.н. система в тялото ми ― работа в екип. 
Не за друго, а защото там всичко работи перфектно и като по 
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часовник ― най-вероятно, защото аз съм главният директор! 
Всъщност не се изразих съвсем правилно, тъй като човек не 
може да е господар дори на един свой ден.  

Но за финал ще ви докажа, че аз може би съм свръхчовек ― 
защото мога да реша да кихна или не! 
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КОНКУРСИТЕ НА ЦВЕТИ 

Цвети много обича да участва в конкурси, защото знае, че 
винаги има и някаква награда. Това я стимулира да се представя 
успешно! Добре е наградите да са големи, парични, задово-
ляващи нуждите на всяко дете. Може би вече се досещате, че тя 
най-добре би се представила в конкурсите за най-дълго-не-
ходене на училище, изобщо-не-писане на домашни работи и 
естествено ― най-дълго-не-влизане в час.  

Цвети би се класирала на последно място в конкурса по миене 
на чинии и всякакъв друг вид тежък домакински труд, както и на 
състезанията по математика, но що се отнася до литературните 
конкурси, тя си е заплюла първите места. Много е добра в измис-
лянето на истории и изобретяването на щуротии, както и (май 
вече го казахме), в това да не пише домашни, да не чете книги и 
да не учи уроци. И всичко друго, свързано с тежкия умствен 
труд!  

Да обобщим: Цвети може да пише добре, както и изобщо да 
не пише. Тя може да ходи на училище, но и с удоволствие да не 
ходи. Може да си пише домашните, ако се налага, и да не ги 
пише, ако така º харесва. С тази разлика, че в първия случай 
получава шестици, а във втория ― кавги от родителското тяло.  

Като напълно обективна трета страна (без какъвто и да е 
личен интерес) бих казала, че Цвети е supergirl ― нещо като 
superman, но в женски род. И е потенциална опасност за другите 
участници в конкурсите! 
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СКУКА 

Бе есен. Стар рибар търпеливо седеше на плетен стол на брега 
на реката и чакаше някоя от последните за сезона риби да се 
хване на въдицата му. Беше взел и внука си ― тийнейджър, за да 
го научи на риболов. Момчето, изглежда, не бе впечатлено ― 
нервно чоплеше семки и слушаше музика от новия си плейър. Не 
си представяше деня така ― можеше да си купи риба от 
магазина! За него бяха важни социалните мрежи, домашните 
купони и другите неща, с които се занимават връстниците му. 
Предпочиташе приятелските срещи в задимените кафенета пред 
бавното течение на тихата река. Намираше за остарели и скучни 
интересите на дядо си. Беше отишъл само за да не го разоча-
рова ― чувстваше се длъжен заради полаганите от дядо му 
бащински грижи да го възпита, когато бе малък, защото роди-
телите му бяха в чужбина. 

Старецът с надежда продължаваше да хвърля въдицата, но 
така и нищо не улови. Той усещаше досадата и нетърпението на 
внука си, затова стана и прибра стола и въдиците си. Качиха се в 
ретро превозвачката. Внукът си мислеше, че ако дядо му увеличи 
скоростта, всяка част от колата ще излети нанякъде. 

Пътуваха дълго до дома, но най-после пристигнаха. Отвориха 
вратата и що да видят? ― Тяхната кротка баба и съпруга стои на 
терасата, отвътре яко дъни метъл, а тя се полюлява с бира в ръка!  

Дядото и момчето се присъединиха към нея и така в ритъма 
на рока завърши поредният скучен ден. 
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ШАНТАВО 

Аз съм лидер с неясна ориентация, птица без „Булдозер” 
(много яки) на крилете си. Имам часовник, с който отмервам чер-
ните листове и белите маркери. Батерията ми пада, а с нея и 
кракът ми, стоящ на прага на непокорното ми въображение. 
Презрамките на раницата, носеща форматите на килограмите ми, 
съвсем се предава. Усещам вълнообразна звукова вълна, бойко-
тираща слушалките ми Beats. Несвалената коледна украса прово-
кира емигриращия ми апетит. С коректор заличавам следите от 
калните обувки по коридора (мама няма да му се зарадва). 
Отварям друг лист и го простирам редом с новите ми дънки. 
Пускам телевизора и лягам на стъкленото си кресло. Бъркам 
кашата от несвързани изречения. Край! 
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ХАОТИЧНО 

Стоя на терасата и мисля трезво ― напук на объркано-
пияната ми душа… Откъсвам си парченце слънчев лъч, за да ме 
стопли. От дълго време се опитвам да открия формулата за 
щастлив живот, но все не ми се получава. Дали бъркам цифрите, 
или пък не смятам правилно, все тая ― математиката не е 
страстта ми. 

Ранна сутрин е. Птичките пеят, събуждат всички с вродения 
си Х-фактор. Ръката ми сама се мърда и пролива кръвта на 
мастилото. Вглеждам се през прозореца ― пред очите ми плахо 
се разкрива красива живопис. Но защо ли нищо не чувствам? 
Празна съм и някак… безполезна. Уморена сълза бавно се стича 
по лицето ми. Сега съм твърде заета да изясня мислите си ― не 
мога да º обърна внимание… Чакам стария си телефон да за-
звъни, за да чуя гласа на моето нежно вдъхновение, но екранът 
безсърдечно премигва и моли да спра да гледам измъчения 
циферблат на десктопа му… 

По улицата е празно и безлюдно. Няма никого ― може би 
минувачите са се уплашили от строгия ми непукизъм. Пусто е ― 
виждам само една стара кола, наполовина потънала в земята. 
Маркирам още двете високи, древни липи, между които 
отговорно се извисява дъб, посаден по времето на социализма 
(поне според побелялата ми съседка). 

Това място не е за мен ― обичам да е шумно, с много хора 
наоколо! „Искам як купон ― не ми пука за парите”, както се пее 
в песента на един много як рапър с предизвикателното име Сто 
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кила. Не съм в разцвета на силите си ― извини ме, сигурно 
затова правоъгълната петпластова шумоизолираща дограма ме 
ограничава. Блокира дейността на съзвездието ми от мозъчни 
клетки. Все още гладът царува в стомаха ми. Комунизмът си 
тръгна и взе със себе си преяждането… 

Забучвам химикала си в дупката на тухла и имитирам, че 
вземам мастило. Чувам шум от двора, но може би е знак за 
нетрезвен слух. Говоря неща, които не мога да асимилирам; 
използвам сложни думи, от чието значение обаче не се вълну-
вам… В главата ми е хаос. 

Виждам паяк ― изпитвам страх от него, но в знак на господ-
ство, ще пощадя живота му. Наблизо няма живо човекоподобно, 
с което да комуникирам, затова ще пиша… или поне докато 
безотговорните ми кости не излязат от тялото ми или съвсем 
престанат да ми се подчиняват.  

Ще ги науча на ред, но първо трябва да създам такъв в стаята 
си. 
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ЕСЕТА 
 

В РОЗОВАТА ДОЛИНА 
 

Казват, че живеем в Розовата долина. Така е отбелязано и на гео-
графската карта. Но вървя към поредния запустял карловски парк и 
се питам: къде са розите? Когато чуя „Розова долина”, си представям 
паркове, отрупани с хиляди рози; алеи, изпълнени с техния аромат. 
Мечтая за големи градини, обсипани с бели, червени, жълти, розови 
рози... Знам, ще ми кажете, че въпросът „Къде са розите?” звучи като 
изцепката в безсмилената реклама „Къде е млякото?” Според мен 
проблемът е там, че млякото продължава да бъде в кравата и опре-
делено не е в новия Нескуик две в едно, а розите не са в Розовата 
долина, или поне не са в моя град. 

Баба и мама ми разказват, че преди са ходили на бригада за бра-
не на рози. Ставали са много рано и в 5:30 са били в градините. Тол-
кова им се е спяло, но не съжаляват за недоспаното време, тъй като 
ароматът на розите рано сутрин и чувството да видиш изгрева на 
слънцето и да го приветстваш мислено с „добро утро”, подавайки 
му стръкче роза, е незаменимо...  

Казват, че Карлово се намира в сърцето на Розовата долина. То-
гава къде е сърцето ни?! 

Обичам много цветята ― сигурно затова името ми е Цветина и 
много искам в моя град да има цветя и най-вече рози, защото ако 
вдишваме повече от техния аромат, ще станем по-добри. И следва-
щото ми съчинение ще се казва „По-добрите хора от Розовата до-
лина”! 

Първа награда в регионалния конкурс „Талантите на Розова-
та долина” ― юни, 2011 г. 
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ЗА УСМИВКАТА 

Усмивката ― най-лъжливата мимика на човека! Една-един-
ствена може да промени представата ти за здравословното състо-
яние на даден човек и не само това. Сигурно в един час (60 
минути) всеки прави по двайсетина лъжливи усмивки. Жалко е, 
че ни се налага да лъжем по толкова пъти на ден, когато не ни е 
ден; зле говори за възпитанието ни. Жалко и за идните поколе-
ния, които ще станат свидетели на интернет картинки, под които 
се мъдрят текстове от рода на: „Научила съм очите и устните си 
да се усмихват, дори когато са пълни със сълзи...” Тъжен е 
целият този театър и фалш в отношенията ни! 

Написах това не защото съм в час по английски и ми е скучно, 
а защото имам нужда да споделя колко ми е неприятно, че хората 
избират да си слагат безброй изкуствени усмивки и гримаси. 
Защо просто не споделят проблема си и не се опитаме да го 
решим заедно? Нали е казано: „Споделен проблем ― половин 
проблем!” 

 
* 
Толкова голям град ― много хора с различни истории. Раз-

лични проблеми, съдби и неволи; различни тъги, веселия и отго-
ворности. Не за пръв път излизам от родното си Карлово, но тук, 
в София, виждам толкова намръщени хора, и то не само днес… 
Тъжно ми е. Всеки има проблеми, разбирам. Но досега, от около 
10 години (толкова е съзнателният ми живот), не съм видяла 
нито един човек, който да застане пред мен, да ме погледне в 
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очите и да заяви: „Аз съм щастлив човек!” Това, че не съм срещ-
нала такъв човек, разбира се, в никакъв случай не означава, че 
няма такива хора, нито пък че аз имам сериозен проблем със зре-
нието. 

Моите проблеми какво да облека (сутринта) или какво да ям 
(към обед); какво да правя (когато ми е скучно) или как да си 
направя косата (когато вечер излизам)… (Посочвам тези про-
блеми, макар че със сигурност имам и далеч по-сериозни, но тях 
мисля да запазя в тайна ― все пак не сме в шоуто „Кой има най-
сериозни проблеми?”, нито пък в предаването „Най-големият 
световен проблем” ― безспорно глобалното затопляне и 
масовата криза „бият” почти всичко останало…) Та исках да 
кажа, че имам и много по-големи тревоги от кокетниченето, но 
тях ще запазя за себе си. И все пак всичките ми проблеми взети 
заедно, със сигурност не могат да се мерят по сложност или 
мащабност с тези на Мама и Татко. 

Но стига толкова оплаквания! Както казва любимата ми 
госпожа (по български език и литература): „Стига толкова оплак-
вания за днес ― нека измислим решение на проблема!” Ето и 
решението ми: колкото и да ни е тъжно и да не сме никак щаст-
ливи, ако въпреки това само се усмихнем (в магазина на прода-
вач консултанта, да кажем) и ако просто с усмивка му пожелаем 
нещо простичко, но от сърце като „лек ден” и „спокойна вечер”, 
както правя аз, например… (Спестявам си дружелюбното поже-
лание само ако магазинерката се е държала грубо с мен, като 
дори на тези, които не са учтиви, също пожелавам нещо 
хубаво…) Та ако правим това, няма ли да се почувстваме по-
щастливи? 

Сега следващият важен въпрос: защо да го правим? Защото 
когато ти (купувач, пациент или просто случаен минувач), поже-
лаеш нещо мило, ще забележиш как в отговор получаваш по 
едно „Благодаря, и на Вас” и други вежливости. Не би ли било 
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хубаво да подаряваш и получаваш учтивости? Не е казано, че 
трябва половин час да се обясняваш на човека, към когото искаш 
да си мил, освен ако нямаш чувства към него, но в такъв случай 
се иска малко повече подготовка (за жалост дори и тогава може 
да стане банално и отблъскващо, което не е желаният ефект)… 
Но за да получиш вежливост, първо трябва да я дадеш! Все пак 
хората са го казали: „Направº добро и го хвърлº зад гърба си!” 
Или пък просто го забрави! 
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СТРАНАТА, В КОЯТО ИСКАМ ДА ПОПАДНА 

Страната, в която искам да попадна, ще е някъде достатъчно 
далеч оттук, за да не съм подложена на постоянни разпити от 
мама, но и достатъчно близо, за да правя домашни партита с 
приятели. В тази страна хората ще са дружелюбни, приятелски 
настроени към всички. Също така ще са свикнали на висока 
музика. Няма да има кражби и лъжи, всичко ще върви по мед и 
масло. 

А къщата ми ще е на брега. Ще бъде на няколко етажа, в 
съседство ще има още дузина къщи за гости. В двора ще се 
кипрят огромен басейн, мини зоопарк, малко голф игрище, поме-
щение с 3D, компютърна зала и домашен фитнес. В новия ми 
дом ще се помещава и музей, в който да се разполагат нашироко 
плюшените ми играчки (за тях ще се грижат няколко от домаш-
ните ми помощници). Ще имам и мини ферма, в която с любов 
ще отглеждам любимите си животинки. 

А като заплата за основната ми дейност ― да се чувствам 
добре, родителите ми ще ме дарят с карта за пазаруване във 
всички магазини! 
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ЗА МОЕТО СЕМЕЙСТВО 

Обичам семейството си и пиша това, защото искам целият 
свят да разбере, че имам най-страхотното семейство в тази все-
лена! Днес е един на пръв поглед скучен съботен ден, но не! 
Точно преди няколко часа имах много интересен разговор с 
Мама! Разказа ми, че когато съм била на 40 дни, ме е поверила на 
най-добрите и всеотдайни (по мое мнение) Баба и Дядо (по-
късно ще ви разкажа повече за тях). Наложило се е Баба и Дядо 
да ме обгрижват, за да може Мама и Татко да работят. Кака 
тогава е била заек в първи клас, парите не са стигали и за двете 
ни… Мама е пътувала през няколко села, за да има постоянна 
работа, като в същото време се е подготвяла и за изпити в уни-
верситета.  

Възхищавам се на Мама, защото когато са били млади с 
Татко, са яли предимно леща, но въпреки това са осигурили на 
мен и на сестра ми живот без лишения. Имам велики родители и 
макар да не го казвам често, много обичам цялото си семейство! 
Едва ли някоя друга майка ще тръгне да води дъщеря си (в ней-
ните тийн години) на нощна дискотека след десетчасов работен 
ден… три пъти месечно! Не мога да си представя колко им е 
било трудно с подобно на мен палаво дете ― още не съм 
разбрала чудото да си родител. Но предполагам, че това е 
чудото, което не ти позволява да спиш от болка 9 месеца, заради 
което повръщаш, заради което сменяш перфектно оформеното си 
коремче с огромен корем, за който трябва да подбираш и 
подходящи дрехи; това чудо изисква да зарежеш щурия сту-



 
89

дентски живот и го замениш с най-голямата отговорност и 
вместо нощем на забави, да ходиш през деня на работа, за да 
осигуриш бъдеще за живота, който расте в теб… И вместо да 
купуваш дрехи, обувки и глезотийки за себе си, внимателно да 
подбираш детски дрешки, играчки и всичко нужно за новата ти 
отговорност. При това тя не идва „с инструкции”, а се налага да 
изграждаш нейния характер и поведение в първите седем години, 
за да може малкото създание, чийто живот си дарил, по-късно да 
издържи изпита, наречен ЖИВОТ! 

Сега съм в пубертета и както, предполагам, се досещате ― 
караниците с Мама и Татко са като витамините ― сутрин, обед и 
вечер, понякога придружени и със следобедна закуска… Но 
какво да се прави ― трябва да мина и през това, докато стигна до 
зрялата си възраст. В пубертета е доста странно ― понякога 
имам чувството, че съм като хамелеон ― така си меня настро-
ението (а не цвета според околната среда). Карам се с всички за 
какви ли не глупости. Чист късмет е, че имам толкова разбран 
клас и приятели, които разпознават състоянията ми само по 
очите. Цяло чудо е, че още не са ме гръмнали! Шегувам се ― не 
е законно (почти сигурна съм, че само това ги спира). Има 
моменти, в които и аз трудно се понасям… Ако можех да изляза 
от кожата си, да се зашлевя няколко пъти и после отново да съм 
„пълен пакет”, повярвайте ми ― щях да го направя! 

Искам да поговоря малко и за Кака. Може би няма достатъчно 
щипки за пране по този континент, за да се сметне колко пъти 
сме се карали, обиждали и какво ли още не. Но истината е, че 
Кака много ми липсва ― тя отиде в чужбина. Отскоро не мога да 
я гледам повече от 10–15 минути на камерата, защото без да 
искам, от очите ми се стичат сълзи. Просто не мога да науча на 
подчинение очите си… но тогава отивам в друга стая ― не искам 
да я натъжавам. Обичам Кака! Липсва ми дори с нейните лоши 
навици, например когато се прибираше от разходка, прео-
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бличаше се и веднага ме изкомандваше: „Ставай от компю-
търа!” ― Тогава се вбесявах, а сега бих дала всичко, само за да 
се скараме още веднъж, така ― по детски… 

Спомням си как купувахме шоколад и двете тайничко го 
ядяхме, защото се бяхме подложили на диета, в която е позво-
лено да се приема само шоколад и течности. Спомням си и физи-
ономията на мама, когато намери обвивките и дори лъжичките от 
течния шоколад. И как ни накара насилствено да си почистим 
стаята! Но аз винаги се измъквах и потърпевша беше само Кака. 
Все още се оправдавам с нея, когато Мама намери някакво бок-
луче в стаята ми… 

Обичам семейството си! Едва ли друг родител ще се съгласи 
да събере класа на седмокласничката си и да им организира 
парти в семейното ни заведение… което продължи до 00.00 часа! 
А като си помисля, че на Кака не й е минавало и през ум да 
попита за подобно нещо! Но какво да се прави ― за разлика от 
нея съм Лъв и имам буен характер. 

Вече усещам как хрущялите на пръстите ми съвсем се пре-
дават и изписаните от мен букви стават все по-трудни за разчи-
тане, но ми остават още 15% батерия ― 5% ще си ги кътам за 
черни дни, а с останалите 10 ще напиша няколко думи за дядо 
Петьо и баба Цонка, на която съм кръстена. Разбира се, в 
комплект с името получих и специални привилегии, като напри-
мер когато боледувах, за да не ходя в детската градина (поне така 
заявявах на Мама, само и само да ме остави на Баба и Дядо да ме 
гледат). Помня как се събуждах от милването на Баба по лицето 
ми и от разказите й за подвизите ми като малка (понякога 
нарочно се правех на все още несъбудена, за да слушам за пакос-
тите си, макар да ги знаех наизуст). Събуждайки се към обяд, 
тъкмо когато Кака се връщаше от училище, ме очакваше топла 
закуска, придружена ЗАДЪЛЖИТЕЛНО с един много невкусен 
чай от бабините, но според Дядо ― много полезен (за една 
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дълго име). Полагаше ми се и десерт след това като ком-
пенсация… 

След закуската ми (по обедно време) се излежавах на подо-
вото с Дядо и с куклите ми Део и Суза ― привилегия, на която 
никой друг член от родословното ни дърво нямаше право. 
Можех също така да се възползвам от възглавницата на Дядо, 
чиято калъфка от едната страна масажираше (или по-скоро ― 
нежно дереше) лицето ми, когато Той ставаше да ми приготви 
нещо специално ― палачинки, филийки с особена декорация или 
пуканки. Като си лежах на специалната възглавница, Дядо ми 
разказваше приказки (само в рекламите, и то ако не гледахме 
филм с Баба, докато заспя). Получавах каква ли не вкусна храна 
през целия ден и това си личеше…  

Приказката ми обаче свършваше към 18.00 или, при добър 
късмет, към 18.30 часа, когато Мама се прибираше от работа. Тя 
идваше да ме види какво правя, което винаги беше скрит пре-
текст да ме вземе, защото цял ден не ме е виждала… Според мен 
си бях същата ― с малко по-голям корем, но явно Мама виж-
даше нещо друго. Шегувам се, разбира се. 

Батерията ми съвсем се изчерпи. Знам, че трябва да сложа 
още няколко изречения за край, но вече крайно много бързам да 
отида у Баба и Дядо, защото замирисва на мекичките на Баба… 
Едва ли съществува по-извиняващо извинение от това! Чао! 
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ИСКАМ ДА ЖИВЕЯ, ИГРАЯ И УЧА 
БЕЗОПАСНО! 

Да, аз искам да живея, играя и се уча в безопасна среда, 
защото съм едва на 12 години и почти целият живот е пред мен! 
Но в днешно време е опасно дори да отида до магазина, когато 
вече се е стъмнило. Децата като мен са заплашени от отвличане с 
цел откуп, трафик на органи, проституция (превръщане на моми-
четата в „млади бройки”). Страх ме е да минавам по улици, 
които не са особено оживени, защото дори и да не ме отвлекат, 
лесно могат да ме ограбят, да ми нанесат тежка телесна повреда 
или просто да ме нападне педофил... нищо, че живея в малък 
град (като Карлово). В нашия град, колкото и да ми е неприятно 
да го кажа, гъмжи от „лоши хора” от всякакви разновидности. 
Крадци, побойници, педофили, наркомани, ръководители на 
банди и какви ли още не! Понякога се чувствам, все едно живея в 
свърталище на злодеи... 

Опасно за живота е и дори чакането на автобусна спирка ― 
знаем за отвлечени тъкмо в такъв момент момичета от кало-
ферския дом за деца, лишени от родителски грижи, и то посред 
бял ден! Това означава, че те са проследявани и са станали 
жертва на предварително добре обмислено престъпление. Жалко 
е, че обикновено свидетелите само стоят и гледат, без да реа-
гират. Сигурно приемат за нормално облечени в черно мъже да 
сграбчат и натикат насила в колата невинната жертва! А в такъв 
момент и най-дребният детайл би бил от полза за разследващите 
― да заснемеш случилото се с телефон, да запишеш номера на 
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колата, да разкажеш и други подробности. Най-важното е някой 
да се обади на телефона за спешна помощ 112 или в полицията. 
Разбира се, ако не го е страх от отмъщение! Повечето хора се 
страхуват да се замесват и затова предпочитат да мълчат. Но 
нали те самите или техни близки и приятели биха могли да са на 
мястото на жертвата в следващ момент? В нашия район имаше 
случай на отвлечено момиче дори от двора на баба си (в с. 
Розино), пред очите º, но добре, че жената веднага се обадила в 
полицията и дала описание на злосторниците! Това момиче явно 
е родено с късмет, защото бе върнато в дома си. 

Чувствам се ощетена като гражданка от този род престъп-
ници, защото те нарушават моите права и ме карат да живея в 
страх. Преди бягах около съседния блок и изкачвах стълбищата 
му (за стягане мускулатурата на бедрата). Нали знаете колко е 
важна красотата за тийнейджърките! Но откакто детето на наше 
приятелско семейство бе заплашено от изнасилване в подобен 
блок, спрях да спортувам по този начин. Хубавото в този пример 
е, че детето отново бе родено под щастлива звезда и изна-
силването бе предотвратено. Но шокът от нанесената му травма 
остава за цял живот. Никой не би могъл да забрави опита за 
нападение, колкото и време да мине след случилото се! Макар и 
спасено навреме, детето се чувства безсилно, изправено срещу 
цялото зло на света. Всъщност, то вече престава да бъде дете! 
Сблъсъкът с насилието, под каквато и да е форма, те кара да 
остаряваш, но може и да те доведе до отчаяние от живота. Колко 
жертви стигат дори до самоубийство, понеже не успяват да се 
справят с болката си! 

Но това не е всичко ― чувствам се насилвана в обществото и 
по друг начин. Когато с приятелки се разхождаме към местната 
природна забележителност ― водопада Сучурум, е много непри-
ятно да срещнем просещи майки от малцинствата, на ръце с 
малките си дечица... Ние сме тръгнали да се разтоварим от 
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тежкия ден в училище, а виждаме напълно невинните деца, 
родени от майките им, когато са били на моя възраст (12–13 
години), т.е. самите все още деца! Та тези невръстни дечица, 
които нямат вина за безумното поведение на родителките си, 
всъщност са експлоатирани от тях! Втрещявам се от липсата на 
реакция на обществото ни, на органите за закрила на детето! 
Никой ли не може да разгони тези майки и да им попречи да се 
отнасят така с бебетата си! Някои от нас даже им дават пари, 
дрехи, храна... като по този начин ги поощряват! Някой трябва да 
върне невръстните майки в училище, а злоупотребилите с тях 
бащи да отидат на съд!  

Ето тук е нужно да се намеси държавата, защото горките 
бебета, които в студ и в пек са по улиците в ръцете на „грижов-
ните им” майки, вероятно също няма да видят училище или ще 
го напуснат, като влязат в пубертета. И отново всичко ще се 
повтори! Необходими са много разяснителни кампании сред 
ромското малцинство и най-вече ― да спазват законите на стра-
ната ни. Уви, законите често са заобикаляни от тази група хора. 
Аз уча в училище заедно с турски и ромски деца, но не мога да 
им помогна особено. Нужни са много по-големи усилия от 
моите, необходими са промени и в образованието, за да се обла-
городят културата и традициите на ромите. Реформата е важна и 
за нас! Например в училище нямаме час по сексуална култура, 
учим много математика, чужди езици, а как да живеем и да се 
справяме с насилието ― нямаме предмет за това. 

Моята психика е лабилна и много се разстройвам, когато видя 
деца, жертви на такъв тормоз, или пък хора без крака или ръце, в 
своите инвалидни колички, които също просят и причакват 
милостивите за подаяние. Младите майки са силно затруднени да 
обяснят на разплаканите си дечица защо тези хора са толкова 
нещастни и защо не могат да им помогнат... Друг въпрос е, че 
веднъж отказах на такъв просяк да му дам от средствата си и той 
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започна да ме убеждава колко са му необходими, а след това ме и 
прокле, задето съм била стисната. Това не е ли душевна травма! 
Не беше ли проява на злоба от негова страна, не наруши ли той 
правата ми? Защо се държа грубо с мен и ме накара да се стра-
хувам от него? Това не е ли вид тормоз и защо никой не ме защи-
тава от него? Къде пише, че просията е професия и че просякът 
има право да притеснява минувачите?  

Съвсем по друг начин гледам на уличните музиканти, някои 
също от ромски произход, в шапките на които с удоволствие пус-
кам стотинки, защото те полагат труд, за да заслужат вечерята 
си. А освен това се занимават и с изкуство! Само че те общуват 
по много по-интересен начин с нас, без насилие; всъщност те 
предизвикват радост или тъга с музиката си, като ни карат да се 
възхищаваме на уменията им. 

Друг вид заплаха за съществуването на децата са бездомните 
кучета. Тръпки ме побиват при вида на групата кучета, която 
срещам по път за училище. Докато се отдалеча достатъчно от 
тях, си повтарям: „Дръж се естествено, дръж се естествено” ― 
защото ме е страх, че някое може да ме нападне. А след него ― и 
всички останали. Всъщност аз много обичам кучета, преди имах 
немска овчарка, а сега преговарям с баща ми да ми вземе пак 
такова голямо куче. Но глутницата от бездомни песове всява 
само страх у мен. Покрай безбройните случаи на буквално раз-
късани хора, взех да понамразвам „най-добрия приятел на 
човека”. Разбира се, за да има бездомни кучета, е виновен тъкмо 
техният „най-добър приятел” ― собственикът им, който ги 
изхвърля на улицата. Бездомните кучета произлизат от хората, а 
не от горите, нали така? 

Не мога да не споделя и за още една опасност, която ме 
потиска със съществуването си. Това са сектите. Тъй като съм в 
пубертета и често се карам с родителите си, говоря за сектите 
повече с приятели. Все още не съм пораснала и се чувствам 
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невинна и много податлива на външните влияния. Също така съм 
и любопитна... Затова ме е страх, че лесно мога да бъда под-
мамена от сектанти, които звънят по вратите на домовете ни или 
пък ни спират да разговарят с нас по улиците. 

Вероятно ще си кажете: това момиче само се оплаква от опас-
ностите, които вижда и описва толкова подробно рисковете на 
ежедневието. А какво предлага? Вижда ли изход от проблемите? 
Да, смятам, че ако всички се обединим, ще се справим с опас-
ностите! Ако в училище учим повече за живота и рисковете в 
него, би било много по-интересно и полезно за нас. Вместо това 
ни морят с ненужни формули и отвлечени, поостарели истини, от 
които не се интересуваме. Нека реалният живот влезе в класните 
ни стаи и се подготвим за него! Тогава ще се чувствам по-
уверена и сигурна и ще знам, че държавата наистина се грижи за 
своите деца! 

Е, аз разказах какво предизвиква недоволството ми от 
обществото, а сега е ваш ред да споделите мнението си за 
„обществена защита”! 
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НАПРЕД, НАУКАТА Е СЛЪНЦЕ! 

Едва ли съм най-подходящият човек, който да докаже, че 
науката е слънце ― нали не съм отличничка, но съм най-убеди-
лият се човек, че ако в знанията не вървиш напред, няма да свър-
шиш далеч. Едва на 12 години съм, но знам, че без образование 
няма как да „пробия” в живота и да стане нещо от мен. Необра-
зованият човек може да избира измежду ограничен кръг от 
професии, но дали изобщо може да избира? 

Не е тайна, че не пиша домашните си с удоволствие, но пък 
знам какво искам да постигна в живота си! Не съм намислила 
нещо кой знае какво... След като завърша 12. клас, ще продължа 
да уча право, вероятно в УНСС. След това мисля да започна 
работа като стюардеса и да продължа да уча задочно за степен 
„магистър”. 

Както съм казвала и в други мои есета ― не ходя с огромно 
желание на училище, но ако го нямаше, животът ми щеше да е 
сив, едноцветен и скучен. Това не означава, разбира се, че в 
учебните часове си умираме от смях, въпреки че доста момчета 
се държат като клоуни, но шегите им са съвсем тъпи. 

Някак не мога да си представя, че сутрин ще се събуждам от 
сън, времето ще е пролетно; ще седна за малко пред телевизора, 
за да взема ежедневната си доза анимации и след това ще изляза 
на разходка с приятели. (Всъщност съм си го представяла и дори 
съм си мислила, че бих се чувствала много по-добре, отколкото в 
училище.) Но това е заблуда ― нали през лятото имам цели три 
месеца за такива разходки! Ако обаче трябваше да правя това 
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всеки ден... направо щеше да ми втръсне. С такъв дневен режим 
(без училище) щях да си остана необразована. В магазина 
нямаше да мога да си правя сметките и още по-лесно щяха да ме 
лъжат. Трудно щеше да ми е да изчисля колко ролки тапети са 
нужни, за да разкрася стаята си. А освен това, ако всеки ден е 
като предишните ― тогава какъв е смисълът да се живее? Защо 
да живея, ако всеки ден ще бездействам? 

През лятото решавам проблема с бездействието доста 
успешно ― просто няма да съм аз, ако не направя някоя беля и 
не измисля поредната щуротия... Но ― цяла година ваканция? 
Не, благодаря! В училище съвсем не е толкова неприятно и отег-
чаващо. Дори да ме сметнат за „задръстена”, ще се отклоня от 
мнението на „модерните шестокласнички” и ще кажа, че ако в 
училище не се налагаше психическо насилие, повече хора щяха 
да го посещават с удоволствие. Всъщност животът ми би бил 
безполезен без училището, в което изучаваме и някои интересни 
науки. А и как си представяте емоциите в семейството, ако 
детето не ходеше на училище? Колко скучен би бил животът на 
мама без родителските срещи! Без традиционните оплаквания на 
учителите от мен, задето отново съм нарисувала чина... Без 
страха от срещата с родителите ми след тяхната среща с учени-
ческия ми бележник... 

Не зная дали успях да докажа, че науките, които изучаваме, 
ни водят към слънцето, но поне споделих размислите си за учи-
лището. А без него животът на всички деца би бил скучен, едно-
образен и безсмислен! 

 
Първо място в Националния литературен конкурс „Напред, 

науката е слънце” ― Ловеч, 2012 г. 
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БУДИТЕЛИТЕ 

Будител е синоним на чест, на българската чест, минала през 
какви ли не робства и позори, но все пак ― оцеляла! Будителите 
са велики личности, които безкрайно уважавам. Бих ги сравнила 
с виното ― знаем, че колкото повече остарява, толкова по-
хубаво става. Но сравнението ми не е съвсем точно, защото 
будителят е нещо свято. Будител е не просто дума, а велика 
дума; дори не дума, а религия! 

Преди, както знаем от историческите записки, сме имали 
много велики, истински будители. Сега остроумните тийн-
ейджъри ще кажат, че будител е човекът, който събужда хората 
от сън... Но будителят е толкова свещено понятие, нещо недо-
сегаемо! Неговото оръжие е словото, с което той подбужда 
хората да не се оставят да бъдат поробени. Будителят е човек на 
културата, на знанието; човек, който с думите си кара и най-
лошите да настръхнат. Думите са вълшебство, само трябва да 
знаеш как да ги подредиш и какво искаш да кажеш чрез тях. 
Знаеш ли всичко това и ако се постараеш, като искаш текстът ти 
наистина да впечатли хората, думите ще ти съдействат, но трябва 
да имаш уважение към тях. Тогава всичко ще върви „по мед и 
масло”, както казват възрастните. 

Ако в днешно време нямаме будители, то поне трябва да 
уважаваме и почитаме тези, които са живели преди години! 
Всъщност будители са нужни и днес, както и винаги досега, и за 
в бъдеще! Ще разказвам за тях на детето си, защото през годи-
ните, когато и аз ще имам дете, думата „будител” ще си остане 
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нацио-спасяваща! (Дали е имало такава дума и преди, не зная, но 
вече определено има!) Будителите са важна част от историята на 
България, но ме тревожи фактът, че съвременните тийнейджъри 
все по-рядко се интересуват от тях, защото са твърде заети с 
Facebook.  

Мисля, че днес отново имаме нужда от будители и аз, от своя 
страна, обещавам, че ще ги търся. Ще ви пиша пак, когато ги 
намеря, а може би вече съм ги открила! Може би те са по-близо 
до нас, отколкото предполагате! 
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МОЕТО ЛЮБИМО СТИХОТВОРЕНИЕ 

Две са моите любими стихотворения за момента: 
„Надежда” на Джани Родари и „Път” на Зара Кънчева. Веро-
ятно ще попитате: „Коя е Зара Кънчева?” Тя учеше в нашето 
училище, а сега е студентка. Но как е възможно да сравнявам 
световно известния писател Дж. Родари с една студентка? 
Ще ви обясня. 

Зара е шест години по-голяма от мен и учеше в класа на 
сестра ми. И трите пишехме за училищния вестник, като с 
нас се занимаваше психоложката г-жа Иванова в Клуб „Лите-
ратурен Еверест”. Сестра ми престана да пише, но Зара про-
дължи. И ето, че през 2011 г. тя издаде първата си стихо-
сбирка! Купих си я, защото ние, творците, винаги се под-
държаме. Не знам как стана, но като я отворих за първи път, 
попаднах точно на стихотворението „Път”. То бе съвсем 
късичко и ме впечатли с простотата си. 

 
ПЪТ 

 
Буреносните облаци  
се разпръскват, 
оставят дупки помежду си, 
правят ми път, 
викат ме горе, при тях. 

 
 



 
102

Как да остана на Земята, 
като повърхността º също 
ми прави дупки, но за да  
ме погълне 
и накаля любимите ми „Етнис”? 
 
Излитам право напред и нагоре. 

 
Винаги съм искала да летя! Да се издигна над скучното ни 

ежедневие, да се отърва, макар и за малко, от училището и свър-
заните с него проблеми. От това стихотворение разбрах, че и 
други го искат, даже и го правят! Зара бе намерила спасение в 
творчеството. Толкова ми хареса книгата º, че след година 
последвах примера º! Само че в моята книжка „Да не повярваш 
чак! (Щуротии)”, имаше повече разкази ― измишльотини, но и 
реални случки от живота.  

Стихотворението на Зара очерта моя път ― в живота и в твор-
чеството ми. Ще кажете: „Може ли стихотворение от 12 реда да 
има такова силно влияние в живота на хората?” Да, когато то 
отговаря на мечтите и чувствата на читателя! Почувствах се така, 
сякаш аз съм го написала! Повечето възрастни, с които съм го 
обсъждала, не могат да схванат какво е това „Етнис” и защо тази 
фирма трябва да се мъдри в едно произведение на изкуството. Е, 
възрастните трудно разбират младите, от личен опит си го знам, 
но все пак ще поясня, че това са маратонки. А маратонките, про-
късаните дънки и др. под. са емблема на нашето поколение. 
Впрочем, и аз имам едно разказче за дънките, което писах в 
четвърти клас и което силно впечатли психоложката. Тя го 
включи в сборника ми с щуротии... 

А историята на моята книга е следната. В нея са събрани 
кратки разкази и стихчета от най-крехките ми години. Малко 
хора вярваха, че книгата ще има успех. Но с историите си не 
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само че спечелих 12 награди от национални конкурси до 
момента, но и книжката ми с щуротии получи награда! При това 
― специална. Това се случи на 13.10.2011 г. в гр. Гоце Делчев. 
Конкурсът беше за детски книги и се казваше „Да върнем 
книгите в ръцете на децата”. В него участваха възрастни писа-
тели. Тогава бях в шести клас и имах срещи с деца от училищата 
в града. Оказа се, че те четат моята книжка и я харесват! Вълну-
ващи моменти бяха. 

 
Накрая ще завърша с другото ми любимо стихотворение. Има 

и даже песничка по него, с много хубава мелодия. Със сигурност 
го знаете, но все пак ще го цитирам: 

 
НАДЕЖДА 

 
Ако можех да имам едно  
магазинче със две полички, 
бих продавал ... познайте какво? ― 
Надежда! Надежда за всички. 
 
„Купете! С отстъпка за вас! 
Всеки трябва надежда да има!” 
И на всекиго бих давал аз,  
колкото трябва за трима. 
 
А на тоз, който няма пари 
и само отвънка поглежда, 
бих му дал, без да мисля дори, 
всичката своя надежда! 

 
Джани Родари 
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Запознах се с това стихотворение, когато едва „прохождах” в 
света на литературата. То ме грабна още от първия прочит с 
невероятната енергия и чувства, вложени в него и ми въздейства 
почти мигновено, защото „всеки трябва надежда да има”! Надеж-
дата за едни е утеха, че „всяко зло е за добро”, за други ― вяра, 
че утрешният ден ще бъде по-добър от изминалия, за трети е 
опора в емоционалния им свят. За мен обаче надеждата е всичко! 
Аз всеки ден се надявам, че днес ще зарадвам някого просто с 
присъствието си; че семейството ми ще остане здраво и силно, 
защото то е моята основа, моята „крепостна стена”, вдъх-
новението ми и всичко свято. Надявам се, че светът утре ще е 
„по” от днес ― по-добър, по-развит и човечен… 

Но разбира се, вече съм голяма и знам, че нищо не става само 
с надежда ― необходими са и действия! Живея в неголям, 
провинциален град, където няма много възможности за развитие. 
И денят ми не е „типично приключенски”, но пък затова нами-
рам приключенията в белия лист. Обичам да пиша, защото това 
ме успокоява и отчасти ме избавя от домашните задължения (ше-
гувам се).  

Планирам бъдещето си по следния начин: след като завърша 
средното си образование, ще уча до степен бакалавър, след което 
ще се потопя в журналистическите среди. Надявам се и да на-
меря спонсори за втората си книга!  

 
Поощрителна награда от Международния литературен 

конкурс „Поезията свързва хората ― Моето любимо стихотво-
рение” ― 2013 г. 
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ЗА ВЪЗРОЖДЕНСКИЯ ДУХ НА СЪВРЕМЕННИЯ 
УЧИТЕЛ 

Разбирам понятието „възрожденски дух” като думи, 
обобщаващи цялата жар, старание и любов на учителите, които 
сутрин идват с желание на работа с единствената цел да ни 
подготвят за живота.  

„Учител” е човешки вид, безгранично себераздаващ се, уважа-
ващ себе си и „по-нискостоящите” от него ― било то ученици 
или персонал; това е може би най-любвеобилният човешки вид! 
Знам това, защото мама е също учителка, макар и в детската 
градина. Наблюдавала съм я как седмици преди първи март 
прекарва десетки часове в изработване на индивидуална 
мартеничка за всяко дете, внимателно я прикрепя към някакво 
дребно лакомство и грижливо опакова всичко в различен цвят. 
Тя прави подобни чудеса не защото е длъжна, а за да сподели с 
децата своята нежност и красота, което ме кара да се гордея с 
нея! Чувствам любовта към работата º, като понякога завиждам 
на мъниците, че имат много време за игра и творчески занимания 
в нейната компания, така далеч от трудностите на живота… 

Със сигурност трябва да притежаваш възрожденски дух, за да 
поднесеш подходящо точната информация на различните поко-
ления ученици, и то така, че да е интересно на всеки! Децата са 
толкова различни, а учителят ― съвременният възрожденец, се 
стреми да намери пътя към всяко дете и да му предаде соб-
ствения си интерес, желание за учене и ентусиазъм. Да успяваш 
да работиш с онези, които приличат на теб, е лесно, но да се 
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справяш с разнообразни характери, включително и с най-чепа-
тите от тях, си е цяло изкуство! 

Ето защо изказвам горещата си благодарност към учителите, 
които работят с мен и като цяло ― към съвременните учители, 
тъй като те ни учат не само на това, което е включено в учебния 
план, но и на онова, което трябва да знаем за живота, и така ни 
помагат да се изградим като хора. Те споделят с нас и личния си 
опит, разказвайки ни какво им е направило впечатление в живота 
извън училище, какви са поуките и уроците от случващото се по 
света. Аз няма да стана учителка, но бих искала в моята профе-
сия да бъда като тях! Да работя с техния възрожденски устрем ― 
неуморно, издържайки на всички изпитания и трудности.  

Наистина не зная как ще се отблагодаря на учителите за 
професионализма и всеотдайността, с която ни даряват, но мога 
поне да го напиша, за да го прочетат и други, на които не стигат 
думите. За мен е гордост и удоволствие да кажа, че работя с хора 
― учители, които не просто пишат в дневника, не само пре-
подават уроци и дават домашни работи, а са с достатъчно силна 
психика да изтърпят държанието на класа ни понякога (повлияно 
вероятно от пубертета). Освен всички проблеми и неприятности, 
които им създаваме, те ни учат като техни собствени деца. 

Благословена съм, че с мен работят такива професионалисти 
като класната ми ръководителка г-жа Нина Семкова ― любящ 
учител и верен приятел. Няма начин да не напредна бързо с 
английския под нейното вещо ръководство! Тя е била дори във 
Великобритания и говори езика перфектно, а с нас е мила и 
строга едновременно. Макар че имаме много учебни часове при 
нея, никога не ни е скучно, защото начинът º на преподаване е 
модерен и завладяващ.  

Психоложката (в работно време) Росица Иванова извън учи-
лище се превръща в личен мениджър на всеки от нас ― 
пишещите деца от Творческия клуб „Литературен Еверест”. Тя 
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се радва, ако я притесним вкъщи, носейки º допълнително 
работа („прясно вдъхновение”) в следобеда на единствения º 
почивен ден... Чудя се какво ли е да препрочиташ по няколко 
пъти нашите умотворения, за да отстраниш правописните, 
стилистични и смислови грешки, след това да набереш на 
компютъра текста (ако е в ръкопис), да го върнеш на автора за 
мнение, после отново да го редактираш, разпечатиш и приведеш 
в готов, окончателен вид за училищния вестник; или пък да 
изпращаш постоянно творбите на много деца по различни 
конкурси! Тя ни е разказвала, че организаторите на всеки 
конкурс поставят специфични изисквания, които трябва да 
вземеш предвид, за да не нарушиш неволно регламента ― някои 
изискват определен брой знаци, думи или допълнителни малки 
пликове с авторовите данни за анонимност, други настояват 
творбите да са в четири-пет екземпляра, а тя винаги ги пуска 
препоръчано с обратна разписка, което също отнема време…  

Но най-важното е, че „личният ни мениджър” г-жа Иванова се 
опитва да ни научи сами да редактираме творбите си, като 
обсъжда с нас всеки пропуск или повтаряща се грешка. Въвела 
ни е тетрадки за правопис (по-точно ― за отърваване от греш-
ките), в които изписваме правилно по десет и повече пъти, ако се 
налага, трудните думи, за да свикне и ръката ни дори да ги пише 
вярно. Ето сега, докато редактирахме това есе, аз сама открих, че 
три пъти повтарям една и съща дума в началото, и тя много се 
зарадва! Аз пък се радвам, че ме отървава от досадното чакане на 
опашки в пощата, когато трябва да изпращам есета и разкази не 
по имейл.  

Досега имам над 10 спечелени награди от национални литера-
турни конкурси, а съм участвала в много повече. Госпожа психо-
ложката организира и отпечатването на първата ми книга, когато 
бях в пети клас ― сборника с щуротии „Да не повярваш чак”, 
като написа и невероятен послеслов ― анализ на творбите ми. 
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Книжката дори спечели награда от конкурса за детски книги в 
Гоце Делчев, където се състезавах с възрастни писатели! Сега 
госпожата подготвя и втората ми книга, в която освен щуротии, 
ще включим и напълно сериозни творби...  

Г-жа Иванова прави всичко това, за да ни облекчи, а за нас 
остава най-приятното ― да пишем, както самата тя казва. Заслу-
гата за моите победи в литературни конкурси, както и за побе-
дите на другите ми „колеги” от клуба, до голяма степен е нейна. 
Да не забравя да спомена, че тя често е принудена да понася 
всичките ни капризи и най-вече ― шифрования ни „краснопис”... 
Но психоложката обича да казва, че ние сме „нейните диаманти”, 
и че най-голямата º радост е да ни открива и работи за нас.  

 
В училището ни има и други преподаватели, за които си стру-

ва да разкажа. Но предпочитам кратките форми, а и не искам да 
прекалявам с хвалебствията. Затова като за край ще спомена, че 
„съвременен творец” и „възрожденски дух” са синоними на учи-
телите от карловското СОУ „Христо Проданов”! 
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НОВА КНИГА ЛИ ― КАКВО ОТ ТОВА? 

Не съм от най-дейните хора и често изпадам в „скучни депре-
сии” ― диагноза, която кака обича да ми поставя... Пробвах с 
какви ли не хапчета и лекове, но нищо не помага. Единственото, 
което ме спасява от денонощното „висене” пред Фейсбук и без-
целното „ръчкане” на почти непознати, с които сме си писали 
един-два пъти (нали това е новата техника за запознанства)... 
Единственото, което ме избавя от социалните мрежи, това е 
листът и химикалката. Или с една дума ― писането. 

През 2011 г., тъкмо когато бях в пети клас, издадох първата си 
книжка „Да не повярваш чак!” (с подзаглавие „Щуротии”). В 
нея събрах някои произведения от началото на кариерата ми на 
млад писател ― кратки разкази и стихчета от най-крехките ми 
години. Преподавателите ми в училище го приеха доста остро. 
Някои бяха на мнение, че не съм достатъчно голяма и осъзната за 
книга. Но имаше и учители, които с радост си купуваха малкото 
ми постижение и молеха за автограф. Те ми казаха, че са 
очаровани от написаното! Голям интерес проявиха и децата от 
начален курс ― такива мънички, сладички момиченца, облечени 
в розово, като бебенца, които ме питаха дали ще могат и те 
някога да издадат книжка! 

Много хора ме питат защо пиша и как го правя, а съучениците 
ми ― „От кого копираш”, „Хари Потър ли е източникът” и други 
глупости ― направо се чудя откъде им идват на ума! Подобни 
въпроси ме отчайват, защото показват, че връстниците ми нямат 
капка въображение и явно са неспособни да измислят нещо 
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самостоятелно, щом смятат, че всички „копират” като тях! Наис-
тина, днес учениците масово преписват от интернет! Има от кого 
да го научат, щом напоследък няколко професори и известни 
политици бяха хванати да плагиатстват. Тези важни клечки са го 
направили, та децата ли няма да рискуват! Преди децата са 
преписвали един от друг, от „пищови”, или от отличника на 
класа, но сега няма по-знаещ от нета! Само че за мен е по-лесно 
да изфантазирам нещо, вместо да се ровя в творчеството на 
други хора... 

На всички интересуващи се как пиша, отговарям едно и също: 
вдъхновението не се взема под формата на хапче ― да го изпиеш 
и то да започне да ти действа. НЕ!!! То идва, когато самò си 
прецени, а ти си длъжен да му угодиш, дори и да е в най-непод-
ходящия момент. Не се изисква много, за да твориш! Както се 
казва, „писането не иска нито хляб, нито вода” ― просто ставаш 
и започваш да пишеш. Думите сами се редят, идват си някак 
естествено. От теб се иска само да ги записваш. Не е трудно, 
казвам го от собствен опит!  

А и ми носи доста плюсове. Да почна с оправданията ― които 
аз, като пълноправен член на „Клуба на мързеливците по света и 
у нас”, използвам докрай. Например, когато стане най-непри-
ятното време през седмицата вкъщи, а именно ― неделя към 17–
18 часа и трябва да се чисти стаята (която с голямо удоволствие 
споделям с кака), та когато дойде времето аз да чистя стаята, 
редовно излизам с номера: „Како-о, пиша сега-а! Ако спра, ще 
ми избяга музата-а...” ― Да ви кажа, действа безотказно ― 
лично съм го изпробвала поне 50 пъти и всичките ― завършили 
с успех! Да, кака ми определено уважава изкуството. Понякога 
си мисля, че тя е мойта муза, а друг път ― че тъкмо за да 
избягам от капризите º, съм се захванала с литература!  

Но това, което писането ти дава, изобщо не се изчерпва с 
безбройните извинения за неизпълнените домашни, уроци и 
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други задължения. Когато пишеш „разни умни работи”, до които 
хората могат да се докоснат, те започват да гледат на теб със 
съвсем друго око. Обсипват те с похвали, поздравителни кар-
тички, целувки, прегръдки и най-вече ― с любимите ми шоко-
ладови бонбони с пияни вишни (винаги съм се чудела с какво ли 
са се напили?), или поръсени с нежни, захаросани, розови, 
хрупкави, топящи се в устата кокосови стърготинки. (Ммм... още 
усещам вкуса им в устата си, уникални са!) Заедно с всичко това 
получаваш и повече лични „бонуси”, сред които ― по-късен 
вечерен час, или поне аз получих с 30 минути повече „престой 
сред хора” (засега само през лятото, когато бях до 21:30 часа в 
обществото). 

Също така, ако участваш в конкурси, получаваш награди, 
грамоти и специално отношение, както стана с мен. (Разбира се, 
благодарение и на „моя личен мениджър” госпожа психо-
ложката, която е най-запаленият ми почитател.) По време на 
награждаванията се запознавам с интересни хора, някои от тях ― 
писатели. Харесват ми разговорите с тях за бъдещето на книгите, 
на децата и моето собствено.  

Творческото писане може да ти донесе и по-високи оценки в 
училище по предмети, по които не ти върви. Повечето учители 
си казват: „По моя предмет не е добра, но пък може да пише!” 
Ясно е, че не трябва да разчитам само на това за по-високите 
оценки ― ученическият ми бележник го доказва. От ученето 
няма как да се избяга, но опитът, все пак, си струваше... 

 
Дойде моментът да си задам въпроса: „Какво от това, че умея 

да пиша?” (Доказателство че умея: не само отделни разкази, но и 
самата книга спечели награда от национален литературен кон-
курс…) То и други са ме питали: „Какво като пишеш?” Или: 
„Голяма работа ― издала книга! Че днес и най-големият бездар-
ник може да го направи!” Съветват ме да не се главозамайвам, 
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защото не съм била постигнала нищо. И така да е ― поне 
опитах!  

По-практичните хора казват: „Музикант (писател, художник) 
къща не храни!” Сигурно са прави ― неслучайно искам да стана 
стюардеса и така да си изкарвам прехраната. Но все пак ще про-
дължа да разчитам на ината си, защото смятам, че нищо не би 
могло да ме сломи и да ме откаже от писането. Поне засега! 

Та в заключение: писането ти дава много неща, а не иска 
почти нищо ― „среден разход на гориво за месец” ― 20 листа 
формат А4 и един-два химикала. (Това е в кръга на шегата...) 
Затова казвам: „Драги ми човече, пиши! Не ти взема нищо, а дава 
много!” 

 
Чудя се: ожаднях... сега дали, заради писателските ми умения, 

мама ще ми донесе чаша вода, или трябва да се надигна сама да 
си я взема? 

 
Първо място в Националния литературен конкурс „Бодлите 

на таралежите” ― София, 2013 г. 
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ИЗБРАНО ОТ ПЪРВАТА КНИГА НА 
ЦВЕТИНА ПЕНЕВА  

„ДА НЕ ПОВЯРВАШ ЧАК!” 
 

МРАЗЯ ДА СИ ПИША ДОМАШНИТЕ! 
 

Имаше по мое време едно момиченце, на което му беше пис-
нало да си пише домашните. Веднъж, както то си седеше и 
буквално ― блееше в една черна на цвят точка; та както си бле-
еше, реши да я докосне. Така и стана! Щом я докосна, пред 
момичето се отвори врата. 

И така една от милионите представителки на пола, на който 
му се носи славата, че е много бъзлив, се реши да мине през вра-
тата. И що да види? ― Едно много голямо нещо, приличащо на 
готварска печка, но с няколкостотин листа плюс няколкостотин 
шишенца, пълни с мастило. Това всъщност било Машина за 
писане на домашни! Момиченцето го разбрало от надписа, 
който бе поставен под едно копче. Щом го натиснеш, то 
започвало да ти пише домашните!!! 

Момичето се зарадва много на новата си придобивка и мигом 
съобщи новината на своите родители. То ги попита дали са 
доволни от това, че вече си има машина за писане на домашни. А 
те º отвърнаха в тон (казаха º го едновременно): 

― Миличка, щом ти си щастлива, и ние сме на седмото небе 
заедно с теб! 

Ето как историйката за това момиченце и машината за писане 
на домашни приключи! 
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СЕМЕЙСТВО ЧАШКИ 

Имало едно време едно най, ама най-обикновено семейство 
чашки за кафе. Те били затворени в черен мрачен кашон. След 
часове обаче се озовали в нещо много, много голямо. Една жена 
с руса коса и бяла манта ги взела и ги поставила на розов рафт. 
Пред тях имало ярко зелена табелка, на която пишело: „Цена 15 
лева ― български продукт”. Но чашките всъщност били вносни.  

След седмица друга жена с кестенява коса, облечена с оран-
жева рокля и черни високи ботушки на токчета казала някакви 
думи с някакви препинателни знаци на магазинерката с бялата 
манта. Ала горкото семейство чашки за кафе нищо не разбрало, 
защото те говорели и разбирали само английски език. След 
секунда продавачката залепила чашките с нещо много, ама много 
лепкаво (тиксо) и ги пъхнала в една жълта чанта.  

Когато се озоваха в новия си дом, ги измиха с топла вода, 
внимателно ги подсушиха и ги подредиха във витрина. Там те се 
запознаха с други чашки и най-важното ― научиха се да говорят 
и да разбират български език. Накрая заживяха щастливо, докато 
един ден всичките се изпочупиха! 
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ПЪРВАТА СЪВМЕСТНА ЩУРОТИЯ 

Веднъж, когато нашите ни заведоха със сестра ми на излет в 
планината, видяхме един много специален мост. Той не беше 
като другите мостове. В него забелязах вградено едно също така 
специално камъче, което беше розово на цвят. Обаче този път не 
повярвах на усещанията си и прекарах дрън-дрън следващите пет 
часа на въртележката. И така… отидохме на втори базов лагер! 
Там прекарахме чудесно и вечерта ни се прииска да прено-
щуваме в близката вила. Всички бяха легнали. Не можех да 
заспя, взех един фенер и започнах да обхождам местността. 
Стигнах и до розовото камъче. Седнах на мостчето и както си 
седях, изведнъж розовото камъче ми проговори с един такъв 
френски акцент: 

― Моля те, помогни ми, знам че си добро момиче, както и 
сестра ти! Моля ви, помогнете ни! 

Аз му викам:  
― Какво можем да направим за теб? 
― Понеже имаше голямо разногласие по въпроса за нашия 

президент ― този на камъните, затова решихме този път да е 
президентка ― най-красивата при това! Знаем, че сестра ти е 
много красива, затова ще те помоля да я помолиш от наше име 
да ни стане президентка! 

Отговарям: 
― Разбира се, тя сигурно ще се зарадва! 
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Кака наистина реагира много добре ― нали я знаете, каква е 
кокона. За конкурса си направи хиляда козметични операции. 
Естествено, че тя спечели! Охх, после не спря да се фука, нооо… 

Единственото гадно нещо беше, че камъните се сдобиха с 
нова президентка, но аз си загубих сестрата. 
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ОСОБЕНО ДЪЛГИТЕ РЪЦЕ НА КАКА 

Както си стоях вкъщи, и гледам ― една кутия с много и 
много малки хапченца. На кутийката пише „Сто ръце”. Реших, че 
кака пак иска да ме накара да изпия гадните витамини, които 
мама купува и постоянно казва: „С неприятен вкус, но е 
полезно.” Както и да е, аз не се вързах.  

Изведнъж сестра ми влиза с гръм и трясък в стаята ми (а кака 
всъщност е таен агент на мама, като мисията им е да ме накарат 
да пия от гадните витамини), и казва: 

― Цвети, виж кво си взех от магазина за диетични храни! 
(Знам, че се пише „какво”, ама така ми идва в момента). 

Пък аз º викам: 
― Няма да го пия, не съм дебела! (Знаейки, че всъщност кака 

иска да ме накара да пия ужасните витамини.) 
Тя се изкашля: 
― Ами хубаво, както искаш! Това не е за отслабване, а за да 

ти станат сто ръцете ― но както искаш, изборът си е твой! 
Аз пък º се репча: 
― Пробвай ги и после аз ще пробвам! 
Тя взе едно хапче и го изпи. След по-малко от един миг 

отвсякъде по тялото º изникваше по ръка. Много изненадана от 
умножаването на ръцете º, я иронизирам с думите: 

― Хубаво е човек да има повече ръце, но така може да се 
отклониш от модата... 

― Може, но аз съм го измислила! Тези ръце ще ги имам с 
едно хапче за три дни, като през това време няма да излизам. Ще 
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мога да правя всичко с тях! Мога дори, докато съм в детската, да 
взема каната с вода от масата в хола и да я донеса тук без да 
излизам, защото ръцете са разтегателни. 

Съгласих се: 
― Офф, хубаво, и аз ще пробвам!  
Но що да вкуся ― отвратителните витамини... Не разбирам 

само как е направила особено дългите си ръце? 
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ЗА ВСИЧКО Е ВИНОВНА КАКА! 

Леле, да знаете само какво стана! Както си седях пред 
телевизора в хола, изведнъж кака влезе в стаята с взлом и каза, че 
щяла да ми вземе от спестяванията, защото трябвало да си купи 
спирала... По принцип, аз нямах нищо против предишните º взе-
мания, но сега вече нещата се промениха. Искаше ми се да стана 
невидима, за да си взема касичката и бързо да променя кода º. 
Вече не ми беше приятно кака да си купува какви ли не гримове 
с мои пари, защото когато исках и аз да се гримирам и да си 
направя косата на преса за училище, тя не ми позволяваше ― 
била съм още малка и щели да ми се смеят! Не ги разбирам аз 
тези, големите! Уж са вече големи, но ние, малките, сме по-умни 
от тях. 

И така, дотук всичко беше нормално, но не задълго. Когато 
отново си помислих колко хубаво би било да стана невидима, 
пред мен като че ли се появи някакво странно създание. То ме 
попита дали наистина искам да съм невидима за всички и аз 
напълно уверено казах „да”. Тогава в миг се озовах пред огле-
далото. И да, аз виждах, че огледалото е пред мен, но не виждах 
себе си в него! Така разбрах, че желанието ми се е сбъднало и 
поех по видимия за мен път ― но не че се движех по него (пътят 
си беше обикновен, само дето не се виждаше, че аз вървя по 
него). 

Ето ме вече пред вратата на детската ми стая, след като изми-
нах благополучно дългия път от хола до нея. След като влязох в 
стаята, бързо и безшумно взех касичката и смених кода º. След 
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това се запътих към магазина за хранителни стоки, където хапнах 
малко сладолед от тези, с шоколад, на BOSS и от покритите с 
хрупкава вафлена коричка, полята с фин бял шоколад, със смета-
новия пълнеж. След това си взех телефон, за да предупредя мама, 
че ще спя у една приятелка. И хванах рейса за София, за да се 
снабдя с нови дрехи. В автобуса една баба се опита да седне 
върху мен... но стана, де. 

Най-после пристигнах пред мола. Влязох в него и що да видя 
― магазини, в които имаше всичко, и то ― на няколко етажа. 
Започнах от първия и стигнах до последния, останах без ръце. 
Реших да пратя покупките по пощата и после отново се върнах в 
мола ― все пак бях купила само най-необходимото... След дълго 
пазаруване и изпращане на пратки се прибрах у дома. Беше пре-
красен, щур ден! Но когато започнах да меря новите си дрехи 
пред огледалото, виждах само поли и панталони да танцуват из 
въздуха. Колкото и да се опитвах да сложа хубавата бяла шапка, 
тя непрекъснато падаше. Стана ми толкова мъчно, че започнах да 
плача. Повече не исках да съм невидима! И там, където падаха 
сълзите ми, започнах да се появявам Аз. След около половин час 
бях на дупки ― като швейцарско сирене. Но когато си взех 
студен душ, отново се видях цяла.  

Щастлива и доволна, отидох да премеря пак бялата шапка, но 
нито тя, нито другите ми нови дрехи бяха там. Тогава осъзнах, че 
просто съм си фантазирала! Парите от касичката също липсваха, 
но затова пък кака си имаше нова спирала! 
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САТЕЛИТНАТА МИ АНТЕНА 

Охх, искам да ви споделя, че напоследък не мога да напиша 
нищо за вестника, защото антената ми е счупена... Ако не ми 
вярвате, че имам антена, може да ви пратя по сателита моя 
снимка, за да се убедите, но надали ще забележите на нея 
антената ми, защото, както може би съм ви разказвала... тя е 
невидима за вас, обикновените хора, а понякога дори и за 
самата мен. Аз съм изпратена тук от необикновен човек (ако 
не вярвате, потърсете във Фейсбука). Той просто ме използва 
за опитно зайче, ама... какво да направя?  

Но да се върнем сега на темата защо и как се счупи 
антенката ми... Ами както си правех кълба напред и кълба 
назад, и кълба наляво, и кълба надясно, значи ― кълба 
навсякъде, хоп ― да се преобърна, и усетих, че антената ми се 
преобърна преди мен самата. Катастрофа! С какво ли не 
опитвах да я залепя ― ама не и не! Защото аз просто съм си 
родена с нея ― мама казва, че като съм се родила, и тя 
понечила да ме гушне, но си ударила брадичката в нещо. 
Обаче тогава не обърнала внимание. Както и да е. 

Един ден, докато си седях след сполетялото ме нещастие и 
пиех следобедния си чай с курабийки (обичам да правя всякакви 
странни комбинации), незнайно как изпуснах в чая си малко 
парче от курабийката и без да искам, се залях с малко от полу-
чената смес ― точно на мястото, където бе и моята антена. След 
това, не знам защо, но като че ли нещо отвътре ме накара да 
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взема счупената антена и да я сложа на мястото º. Обаче после 
тя не искаше да се махне оттам! Много интересно...  

Важното е, че вече отново съм си цялата! 
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ЧУДО НА ЧУДЕСАТА 

О-о, любимата ми мечта се сбъдна! Татко стана президент и 
всичко се промени. Увеличиха ми джобните, купиха ми пре-
носим компютър (само за мен). Изнесохме се първоначално в 
София, но там въздухът бе много замърсен, а и често попадахме 
в задръствания, затова на семейно съвещание решихме да се пре-
местим в провинцията. Избрахме село Ведраре. Е, кака не позво-
ляваше да споменаваме дори името му, но... родителите имат 
последната дума. Пък и на село беше толкова забавно! Прия-
телките ме научиха на какви ли не игри, а и тук по-лесно се 
справях с уроците си. Пътят от училище до село пешком е 50 
минути, а в София пътувах по два часа и половина, и то с кола.  

Беше толкова спокойно, докато изведнъж не започнаха да 
идват какви ли не депутати, постоянно питаха баща ми какво да 
направят, но де да бяха само те! Щом научиха местоположението 
ни, заприиждаха и медиите. Отначало ни беше приятно да ни 
снимат как играем с приятелките ми, но после взе да ни дотяга. 
Забравих да спомена, че все по-рядко виждах татко и му се 
разсърдих. Той ме попита как може да изкупи вината си, задето 
не ми обръщаше достатъчно внимание (е, вярно си беше, че е 
затрупан с работа, но това не го извинява), та аз го помолих да 
забрани училището и вместо да ходим на даскало, да се построят 
различни центрове за забавление на децата, които те да посе-
щават с удоволствие. Той с лека детска усмивка ми отвърна: 
„Всичко за моята принцеса!” 
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Дотук животът се нареждаше като по сценарий. Но новите 
поколения, новите деца, които се раждаха, те... те бяха с толкова 
нисък интелект, че разочароваха всички наред. Затова помолих 
татко да ме назначи за министър на образованието и науките и 
така заех мястото на Сергей Игнатов... Оказах се затрупана с 
толкова проблеми и закони, които трябваше да обсъждам, а бях 
само на единайсет години. Но се адаптирах! Реших да направя 
към шестстотин центъра в цялата страна, където децата да при-
добиват горе-долу обща култура (10 + 10, да пишат, да четат), 
защото в противен случай бъдещето на България щеше да е 
направо отчайващо! 

Вследствие на това всичко се нормализира ― българските 
деца бяха много щастливи, а аз ― доволна от свършената 
работа. Така изпълних дълга си като министър на обра-
зованието и науката! 
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ДА НЕ ПОВЯРВАШ ЧАК 

Олеле, не мога да повярвам! Но сега разбирам, че когато 
искаш нещо мно-о-ого силно, то се случва. Преди немного време 
(два-три дни), една приятелка ми разказа как постоянно 
натяквала на техните, че иска лаптоп. Ама нали ги знаете роди-
телите… те винаги º отказвали. Веднъж обаче тя си казала, че 
страшно иска този лаптоп и че ще го получи, пък каквото ще да 
става! Пожелала си необичайно силно от тавана да паднат два 
лаптопа. 

На сутринта тя дойде на училище и ми разказа за преживява-
нето си, а аз, разбира се, я убедих, че това няма как да стане. 
Когато след училище се прибрала и легнала за кратка дрямка, се 
събудила с болки по главата от двата лаптопа, които паднали 
върху нея един след друг.  

На другата сутрин, като ми го разказа, аз, естествено, не º 
повярвах. Тя ме попита как да ме убеди, че е истина, а аз º 
предложих да си пожелае от тавана на детската стая да падат 
лимузини с шофьора заедно. Тя пък заканително ми прошушна, 
че ще го поиска мно-о-го, мно-о-го силно. А аз º се изсмях. 

Но не щеш ли, пет метра преди собствената ми къща така яко 
ме фрасна една лимузина, че… сега ми се полага да вися на 
болничното легло с бинт на главата, задето не º повярвах… Но 
пък с моя късмет, като си помислих това и в следващия момент 
наистина се озовах с нощница, на която пише: „Болница дъра-
бъра, град Карлово”! 

Ох-х, не-е, само не инжекция!!! 
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СКЪПОЦЕННО ДЕТСТВО 

„Липсваш ми, детство!” ― такова е заглавието на една от творбите в 
този сборник. Цветина е на 14 години, но вече смята, че е навлязла в 
„зрелия си период”! Още на 12 тя се изживяваше като „почти непъл-
нолетна”, което не º пречеше да мечтае за второ детство (от позицията 
на официално призната „голяма тийнейджърка”). Признавам, че съм 
пристрастена към нейните умотворения, които ме заразяват със смеха 
си. Сравнявайки очарователните „щуротии” от първата книга на Цвети 
(част от които поместваме в края на тази) с новите º творби, въздъхвам 
с облекчение. Никаква криза на втората книга (характерна явно за „по-
зрелите” автори)! Хуморът на Цвети си е на мястото, както и само-
иронията º, парадоксите, странното º отношение към времевата ос 
(минало–бъдеще), фантазиите и правдивостта º, авантюризмът и 
бунтът º срещу правилата ― всички тези ценни за мен теми и осо-
бености на нейното творчество присъстват и тук, гарнирани с повече 
сериозност и тъга. 

Цвети е смело момиче ― казва каквото мисли. Опитва се да мисли 
трезво, разкривайки ни „объркано-пияната си душа” („Хаотично”) и 
така воюва с фалша в света на възрастните. Не се страхува да критикува 
образователната ни система, от която все още зависи. Макар че „когато 
казваш истината, ти забраняват да говориш…” („Работа в екип”). 
Пише гротески без да знае какво е това („Рецепта против учене на 
уроци”). Мечтае за снайпер и стрелбище в училище, „където да излива 
цялата злоба, насъбрана през деня” („Каквото посееш”), признавайки 
охотно пълноправното си членство в „Клуба на мързеливците по света 
и у нас” („Нова книга ли”). Което не º пречи да препоръча на 
Министерството на образованието да награждава децата с 
насърчителен прощален подарък при навлизането им в пубертета, „а 
защо не и на излизане от него” („Моите детски мечти”). Мечтаейки за 
реформа в образованието, шестокласничката Цвети пише: „Много е 
важно в бъдеще да нямаме по 9 учебни часа (както сега), а да са 4–5, до 
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6 часа максимум. Все пак, трябва да обичаме училището, нали? А не да 
се преуморяваме и отегчаваме в него…” („Училище на бъдещето”). 

Седмокласничката предлага в училище децата да учат повече за 
живота и рисковете в него, вместо мигновено отпадащите от съзнани-
ето им цифри и формули. Уви, чиновниците не чуват воплите на 
децата. В отмъщение Цвети признава, че най-често пише своите произ-
ведения именно по време на час! Благодарение на което е на път да 
открие уред, регистриращ къде витае духът на ученика, и съответно ― 
нова прелюбопитна графа в дневника на класа ― за душевни 
отсъствия! (“Найлоновата красота”).  

В разказа „В шкафа” глупачето Цвети „напъва всичките си налични 
мозъчни клетки (7 на брой), за да си припомни” какво º се е случило, 
след което охотно и без смущение се вмъква в директорския кабинет 
(като у тях си), за да поиграе „Солитер” на супер-компютъра и да 
опита личния масажен стол на шефката. Ако по някое време ви се 
стори, че детето се подиграва със съвременното училище, прочетете 
есетата „Будителите” и „За възрожденския дух на съвременния 
учител” (заглавието на последното ми припомня няколкото 
национални менте-конкурси, с които се сблъскахме в нашата 
широкообхватна конкурсна дейност). Всъщност организаторите на 
някои от ученическите литературни конкурси се подиграват с труда на 
децата, като забравят да им изпратят спечелените грамоти и награди, 
както и въобще публично да обявят някакво класиране!  

Е как да имаш респект пред авторитетите, след като си пряко 
потърпевш от тях! Да си припомним и драмата с разиграването на 
децата в „Отменената ваканция” (действителен случай). Разбираме 
защо без никакъв свян Цвети писмено уговаря Снежанка да º хода-
тайства пред нейния си Дядо Коледа (за заслужено обезщетение поради 
миналогодишния му подарък тип „отбий номер”) („Писмо до Сне-
жанка). Впечатлен от Цветиния талант на млад обещаващ писател, на 
вратата на дома º позвънява… легендата Димитър Бербатов, жадуващ 
среща с нея! („Другата ми сестра”). Четвъртокласничката Цветина с 
лекота намира дори Бог, за да измоли спасение за познатите º малтре-
тирани козички („На помощ”). Безстрашното момиче опитва да изиграе 
и самата Смърт чрез активни делови преговори с нея, предлагайки да 
получи назначение като нейна „дясна ръка”. Офертата на Цвети към 



 
128

Смъртта включва дълга безгрижна ваканция в Хавай и обещанието 
лично да º прави компания там (но само през зимата)… („Писмо до 
Смъртта”). Подобно общуване както с равни с авторитетните фигури 
не може да ни учудва и по други причини: „Зодия Лъв съм и обичам да 
гледам на хората отвисоко” („Отвисоко”). 

 
Цвети пораства толкова бързо, че често говори за себе си в минало 

време. За радост на възрастните, бунтарката променя дори отношението 
си към училище! Докато една от първите º творби носи честното загла-
вие „Мразя да си пиша домашните!”, а сред най-съкровените º мечти 
все още си остава бягството от училище („Вкусна рецепта за шарено 
настроение”) и предотвратяването на всяка цена на родителската 
среща, то в дневника на Цветина намираме зашеметяващо читателите 
откритие: „И въпреки всички мои есета, че не трябва да се ходи на 
училище, сега разбирам: по-велики умове от моя са го измислили и 
създали! Затова не е редно да го оспорвам! Щом трябва да ходя на 
училище, ще ходя! И няма да го правя, защото нашите ме карат или пък 
заради наказанията, заради някаква друга принуда или натиск, а защото 
има закони, които са гласувани, създадени и одобрени от по-умни от 
мен хора!” И още: „Щом има закони, дори и да не ни удовлетворяват 
напълно, все пак трябва да ги спазваме!” Поне пет са посочените от 
авторката аргументи в полза на това революционно (за Цвети) смирено 
приемане на необходимостта от насилствено образование („Из днев-
ника на Цвети”). Ето един от тях: „Как си представяте емоциите в 
семейството, ако детето не ходеше на училище? Колко скучен би бил 
животът на мама без родителските срещи! Без традиционните оплаква-
ния на учителите от мен, задето отново съм нарисувала чина... Без 
страха от срещата с родителите ми след тяхната среща с ученическия 
ми бележник” („Напред, науката е слънце”). 

Светът на Цветина е весел, искрящо жизнен и вдъхновяващ. Тя 
пише от името ту на Добрата, ту на Лошата Цвети, но да избираш 
между тях е невъзможно, тъй като и двете са еднакво харизматични. 
Детето, което изведнъж зарязва авторското писане, „защото тийн-
ейджърските задължения ме зоват” (”Носталгия в бяло”); което илю-
стрира перфектната работа в екип с… дейността на собствения си орга-
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низъм, расте скоростно (тайно надявайки се да не стане двуметров 
мутант)… Дали няма да тъгуваме за палавата бегълка от скучните 
часове, напомняща самите нас в далечното ни детство? Дали няма да ни 
липсва остроумната малка мързеливка, която неизменно печели първо 
място „в конкурсите за най-дълго-не-ходене на училище, изобщо-не-
писане на домашни работи и естествено ― най-дълго-не-влизане в 
час” („Конкурсите на Цвети”). Едва ли, защото в едно от последните º 
произведения с неразбираемо (почти колкото математиката) заглавие 
„Найлоновата красота на блестящия елф”, изтормозената от толкова 
цифри и формули ученичка ни посвещава в мечтата си да се спусне по 
увивните растения на госпожата чак на двора, само и само да се спаси 
от педагогическата инвазия! А кабинетът по математика е чак на чет-
въртия етаж! За да съхраним баланса и хармонията във Вселената ще 
спомена, че досега не помня учител по математика да е проявил 
интерес към подобни творения. От което съвсем не следва, че дирек-
тори или всички учители по литература, например, го правят. (В Клуб 
„Литературен Еверест” сме издали още 6 книги, с които малцина са 
запознати). Дано разчупим някак злощастния карък… Макар да е 
печално ясно, че съдбата на твореца е самотата ― „Не успяхме да 
срещнем никакъв принц, но какво от това?” („Истинско вълшебство”).  

 
Чудех се дали моят възторг от Цветините писаници е на тяхната 

висота ― заразителен колкото смеха в тях. И така открих, че остро се 
нуждая от нейните щуротии, че те обогатяват живота ми! Абонирана 
съм за творчеството º, което лекува ранени от смазващото ежедневие 
душº. Обожавам провокативните º творби, оставящи аудиторията без-
мълвна („Рецепта против учене на уроци”, „Каквото посееш”), точно 
както и остроумните º безобидни шегички („Конкурсите на Цвети”, 
„Писмо до Снежанка”, „Страната, в която искам да попадна”). 
Харесвам веселата, но и тъжната Цвети; „ранната” и „зрялата” 
(сериозно втренчена в житейските ни проблеми) авторка. И се 
съгласявам с нея, че „Карлово е много малко… за цялата º творческа 
мисъл” („Липсваш ми”). Подобно на Христо Проданов, и Цветина 
мечтае „да изкачи своя връх, но чрез писателското си хоби”. И в 
известен смисъл успява! Радвам се на нейните 12 заслужени до 
момента награди от национални литературни конкурси, но се безпокоя 
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за бъдещето º: („Днес Цвети бе твърде уморена, за да прави бели”, а 
„Не може без бели!”). Какво ще правя без обещаващата да е винаги 
перфектна Цвети (включително и при писане на домашните си работи), 
която все не успява да стигне до бюрото, за да ги напише ― нали 
винаги се намира нещо по-интересно, отклоняващо вниманието º… 
Какво ще правим, ако детето в нас порасне? „Сега съм в пубертета и 
както, предполагам, се досещате ― караниците с Мама и Татко са като 
витамините ― сутрин, обед и вечер, понякога придружени и със 
следобедна закуска…” („За моето семейство”).  

За да не ни сполети бедата на залязващото дори второ детство, 
желая на Цвети (но и на всички като нея) да остане вярна на собствения 
си императив: „Драги ми човече, пиши! Не ти взема нищо, а дава 
много!” („Нова книга ли ― какво от това?”).  

Прекрасно е, че родителите на „госта на тази планета” Цветина 
(„Отвисоко”) помогнаха да се появи и втората й книга! Тя ни кара да 
вярваме, че „във всеки от нас живее по един Христо Проданов, целе-
устремен към своя Еверест”… („Където има воля”). 

 
18.01.2014 г.  

Росица Иванова, психолог и търсач на скъпоценности 
в СОУ „Христо Проданов” ― гр. Карлово  
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