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На 21 ноември в отдел „Изкуство“ 
на Регионална библиотека „Пенчо 
Славейков“ бяха връчени награ-
дите от второто издание на кон-
курса „Градът през моя поглед“. 
Конкурсът се проведе в 2 разде-
ла – за литература и фотография, 
за автори на възраст от 16 до 23 
години, от Варна и региона. Свои 
произведения изпратиха над 50 
млади автори. В отдел „Изкуство“ 
на Регионална библиотека „Пен-
чо Славейков“ е подредена и из-
ложба на ученици от СОУ за деца 
с нарушено зрение „Проф. д-р 
Иван Шишманов“, които също 
работиха по конкурсната тема. 
Изложбата включва фотографии, 
тактилни рисунки и приложни 
произведения. Директорът на 
училището г-жа Жулиета Петко-
ва присъства на церемонията и 
представи неговата дейност.  
Конкурсът „Градът през моя по-
глед“ се организира от Фондация 
„Град и посоки“. Второто издание 
бе реализирано като част от про-
ект, осъществен с финансовата 
подкрепа на Фонд „Култура“ на 
Община Варна. Наградите в раз-
дела за литература определи жури 
в състав Елена Владова, Мариан 
Желев и Огнян Антов. В разде-
ла за фотография гласуването се 
осъществи във Фейсбук страни-
цата на Градското списание. От-
делно организаторите отличиха 

с поощрителни награди по трима 
души в двата конкурсни раздела. 
Те получиха сувенирни медальо-
ни с изображение на бог Дарза-
лас, изработени от Петър Петров 
Петроний, книга, предоставена 
от издателство „Колибри“ и ав-
торски книги на организаторите 
на конкурса. Предстои публику-
ването на електронен сборник с 
всички конкурсни произведения, 
който ще бъде достъпен безплат-
но. Всички участници в конкурса 
получават грамота за участие.

Награди за фотография

1. Беркант Вели
2. Александър Павлинов 

Иванов
3. Жулиен Николов

Поощрителни награди: Мария 
Трофимова, Мария Рускова, 

Християна Митева

Награди за литература

1. Александра Пенева
2. Петя Ангелова

3. Василена Калчева 
Поощрителни награди: 

Анастасия Ангелова, Светлин 
Трендафилов, Николай Кунчев



Фотография

Първа награда
Беркант Басри Вели, на 23 години, 
роден в Кърджали. Бакалавър по 
мениджмънт в Икономически 
университет - Варна, магистратура 
по „Бизнес информационни 
системи“.
Втора награда
Александър Павлинов Иванов, на 
19 години, роден в Ямбол, живее 
във Варна от 13 години. Учи 
„Психология“ във ВСУ „Черноризец 
Храбър“. 
Трета награда 
Жулиен Николов, Х клас, СОУ 
„Димчо Дебелянов“.

Поощрение 1
Мария Рускова, на 23 години, родена 
в Котел. Завършила Строителна 
гимназия в Сливен, бакалавър 
в Икономически университет - 
Варна, специалност „Икономика 
на строителството“, магистратура 
по „Икономика на недвижимата 
собственост“.
Поощрение 2
Мария Трофимова, на 18 години, 
ученичка в художествена паралелка 
в НУИ „Добри Христов“.
Поощрение 3 
Християна Християнова Митева, 
на 20 години. Завършила IV ЕГ 
„Фредерик Жолио-Кюри“, студент.

Литература

Първа награда
Александра Пенева, в XI клас, 

Математическа гимназция „Д-р 
Петър Берон“ - Варна, профил 
ИТ с английски език. Родена в 

Търговище, живяла в Попово, от 
13-годишна е във Варна.

Втора награда
Петя Ангелова, на 22 години, родена 

във Варна. Зъвршила Хуманитарна 
гимназия, студент III курс дизайн в 

Технически университет - Варна.
Трета награда 

Василена Калчева, на 20  години. 
Завършила Търговска гимназия, 

студент в СУ „Св. Кл. Охридски“.

Поощрение 1
Светлин Трендафилов, на 23 

години, роден в Каварна. Завършил 
СОУ „Стефан Караджа“ в езикова 

паралелка и ВСУ „Черноризец 
храбър“ със специалност „Дизайн за 

архитектурна среда“.
Поощрение 2 

Николай Кунчев, на 20 години, роден 
във Варна, завършил Първа езикова 

гимназия, студент по психология в 
СУ „Св. Кл. Охридски“. 

Поощрение 3
Анастасия Николаева Ангелова, на 

16 години, родена в Тутракан, от 
малка живее във Варна. Ученик в IV 

ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“.

Информация за лауреатите
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Залез

Катедралата през нощта

Беркант Вели
23 години
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Александър Павлинов Иванов
19 години

Паметникът на цар Калоян
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Жулиен Николов
16 години
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Мария Трофимова
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Християна Митева
20 години

Вървиш мрачен, 
увесил си нос,
улицата мръсна,
сивотата - горд,
наперен кос.
Лошо мирише
и така си изглежда,
но хайде човече:
праща се надежда.
От останки разруха
с цветове на полуда
крачи смело птиче
с душа на пеперуда. 
Много е крехко,
внимавай
и не го подминавай!
То ще оправи 
всяко настроение
с неочакваното си
мило рождение. 
И малка буря 
може да го катурне, 
но то пак ще продължи
щастливо да щъка, 
защото с минувачите
няма разлъка!
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Светлин Трендафилов
23 години

Миг полусън с аромат на море

В търсене на светлината

УТРИНЕН ГРАД Денят  се заражда по първи петли.
Пропуква зората със меки лъчи.
А пътеката стара ме води назад
към спомен за светлия утринен град.

(продължава на стр. 55)
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Александър Гайдаров
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Александър Иванов Иванов
20 години

Леден залез

Варна и морето
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Ани Донева

Акцент

Грижа
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Анна Мъмрикова
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Давид Кортезов
19 години

Огнено небе

Здрач над Варна
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Деница Стоянова
22 години

Пиянството на един народ

Приказка
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Деница Василева



21

Втори национален конкурс „ГРАДЪТ ПРЕЗ МОЯ ПОГЛЕД“ на Фондация „Град и посоки“ 
за фотография и литература

Ирена Иванова
23 години

Безкраят

Времето

Изминаха цели 
пет години, 

откакто живея 
в този прекра-
сен град. Връ-

щайки се назад 
във времето, в 
мен настъпват 
различни емо-
ции – страх от 

непознатото, 
любопитство 

към всичко ново 
и амбиция за 

начало на един 
по-добър както 

личен, така и 
професионален 

път. А денят, в 
който пристиг-
нах във Варна, 

бе обсипан с 
различности, 
а някой би ги 

нарекъл случай-
ност – не, няма 

случайности!

(продължава на стр. 
77)
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Кристина Петрова
17 години

Фокус

Варна
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Кристиян Кабакчиев
СОУ за деца с нарушено зрение - Варна
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Мария Тепавичарова
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Милена Светломирова Николова
24 години
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Мирослав Чаков
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Николай Кунчев
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Росица Русева
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Соня Станева
22 години

Лебеди на 
варненския плаж

Залез над 
Варна
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Варна I

Варна II
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ГРАДСКА ЛЮБОВ

Любовта е случайна и внезапна. Тя е най-хубаво-
то нещо в човешкия живот! Тя е в състояние  да 

промени коренно света ни: тя ни кара да прощава-
ме, когато някой ни е наранил, и да желаем щасти-
ето на любимия човек, макар и с друг, когато той не 
е щастлив с нас. 
Тя е вълшебното чувство, което дава възможност 
на слепия да прогледне, на отчаяния – да повярва, 
на тъжния – да се усмихне.
Любовта е по-силна от смъртта.
Както винаги има едно „но“. Невинаги нашата лю-
бов може да е споделена. Мислим, че сме намерили 
единствения за нас човек, но – не, защото единстве-
ни има, но незаменими няма. Никой не е съвършен, 
затова и едно от най-важните неща в една връзка 
е да правиш компромиси в името на любовта. Да 
обичаш – това е да прощаваш на някого повече, от-
колкото залужава, но не значи да жертваш себе си 
заради това.
Често се казва, че любовта е сляпа, че влюбени-
те гледат не с очите, а с душата. Този, който обича, 
не трябва да бъде сляп, просто отвреме навреме да 
си затваря очите за грешките на човека до себе си. 
Защото човек се влюбва не с очите, а със сърцето, 
и не в друго, а в най-светлата част от човешкото 
тяло – душата. Душата вижда много повече от очи-
те ни, затова човек трябва да следва сърцето си и 
да се вслушва във вътрешния си глас. Красива или 
опасна, тиха или запленяваща, сладка или греховна, 
любовта съществува и трябва да се изживее, защото 
тя е истинският смисъл на живота. Не бива да поз-
воляваме на нищо и на никого да разруши щастието 
ни. Ако любовта е истинска – тя ще преодолее всич-
ки пречки.

Деляна 
Георгиева

17 години

СОУ за деца 
с нарушено 

зрение -
Варна
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ГРАДЪТ ПРЕЗ МОЯ ПОГЛЕД

Изправих се. Метнах чантата си на рамо и тръг-
нах към дома си. Не бързах за никъде, въпреки 

че ядът ми крещеше да се разбеснея. Не се и бавех 
умишлено – все още таях надежда, че ще се появи, 
но гордостта ми не ми позволяваше да чакам пове-
че, да се обръщам назад, да се оглеждам.
Дръпнах ципа на чантата си и, вървейки, започнах 
да ровя в нея в търсене на слушалките ми. Щом 
ги открих, веднага ги свързах с телефона и пуснах 
любимата си песен. Телефонът, останал с едва пет 
процента батерия, извибрира недоволно, но аз от-
казах да му обърна внимание. Продължих да ровя в 
чантата, за да извадя слънчевите си очила. Сълзите 
ми пареха в очите и заплашваха да започнат да се 
стичат по лицето, а не желаех хората, които мина-
ваха покрай мен, да ме гледат учудено или, недай си 
Боже, със съжаление.
Още щом почувствах закрилата на затъмнените 
стъкла, емоциите ми взеха връх. Исках да плача с 
глас. Исках да крещя. Но можех само да бързам към 
дома си – моето убежище, където нямаше кой да ме 
види, камо ли да ме съди. Там щях да си излея душа-
та и да прекарам безкрайно дълго време, задавайки 
си отново и отново същия въпрос, който ме глож-
деше всеки път, когато се чувствах по този начин – 
„Защо?“.
Защо не дойде?
Защо ме излъга?
Защо ме накара да ти вярвам?
Защо си позволих да бъда заблудена?
Но сега нямах сигурността на дома. Вместо това бях 
в центъра на града. Но, въпреки това, се чувствах 
като в средата на нищото.
Всичко наоколо губеше цветовете си, отдръпва-
ше се, ставаше все по-грозно, неприветливо, дори 
отблъскващо. Не чувах вече вятъра в листата, раз-
говорите на хората, лая на уличните кучета. Има-

Александра 
Пенева

17 години
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ше само една смесица от шумове, която беше като 
пищене право в ушите ми. И един непознат дълбок 
глас, който първо шептеше, а после започна да кре-
щи: „Глупачка!“
Надеждите ми се разбягаха коя от коя по-далеч. 
Останах насаме с гнева и тъгата си. И с онзи глас, 
който продължаваше да крещи. Сякаш искаше да 
ме хипнотизира...
Напротив! Събуди ме.
На такова място ли живях през последните четири 
години? Така сиво и безчувствено? Нищо чудно, че 
винаги съм била готова да загърбя всичко, което 
имам тук, и да замина колкото се може по-далеч. 
Защото тук аз нямам нищо. Защото тук няма към 
какво да се привържеш, няма какво да ти липсва, 
когато си тръгнеш. Защото този град е едно голямо 
нищо! Празнота. Липса. Самота. Обреченост...
Какъв е смисълът да жертвам себе си, за да поддър-
жам още този догарящ огън на надеждата в мен, че 
ще намеря някого, който ще запълни тази самота? 
Този град винаги само ми е отнемал и никога нищо 
няма да ми даде. Хората тук са го превърнали в кон-
сумираща машина, хранеща се, унищожавайки на-
дежди. Днес обядът бяха моите надежди.
„Но затова са виновни хората...“ Листата по трото-
ара плачат, докато яростно забивам петите си, кога-
то стъпвам по тях. Те страдат заради мен и заедно 
с мен. Аз тъпча тях, както моите надежди бяха по-
тъпкани. Аз съм същата като останалите – убивам, 
защото не знам как да даря живот, взимам, защото 
не знам как да давам, отказвам се, преди да съм за-
почнала. И аз съм човек. Още един, поредният.
Да, за това са виновни хората. Хората са направили 
града такъв.
Но аз също съм човек.
Аз също съм виновна. Аз карам сивото да потъм-
нява до черно. Аз заключвам емоциите, прикривам 
ги дълбоко, ставам безчувствена фигура, базгласна 
марионетка. Аз отказвам да покажа сълзите си и се 
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крия зад тъмните стъкла на очилата. Аз заглушавам 
гласа на нещастния град с музика.
Вслушвам се в любимата си песен. Гласът на вока-
листа ме призовава да се запитам в какво съм се 
превърнала.
Смея ли да го направя?
Свалям слушалките и слънчевите очила. Потривам 
слепоочията си. Изтривам сълзите и отварям очи.
Листата по тротоара греят в червено, оранжево, 
жълто. Вече е есен...
Колите бръмчат и надуват клаксони, опитвайки се 
да се измъкнат от трафика. Вече минава пет следо-
бед и хората се прибират от работа...
Деца минават покрай мен и се смеят. Толкова не-
винни, толкова искрени. Бленуват по отминалото 
лято, по синьото море и златистите плажове.
Морето... Чува се да бучи някъде в далечината, 
блести от слънцето, прокрадващо се между дърве-
тата.
Морето... Частица от него се крие във всяка моя 
сълза.
Морето... Призива му носят крясъците на гларусите 
във въздуха: „Аз ще отмия тъгата ти. Само ми поз-
воли и ще го направя.“
Но не! Не желая да похабя дъха си, крещейки под 
водата, където никой не би могъл да ме чуе! Вместо 
това искам и другите да се събудят, за да видят тези 
цветове.
На такова място ли живях през последните четири 
години? Така цветно и пълно с живот? Как може ви-
наги да съм била готова да загърбя всичко, което 
имам тук, и да замина колкото се може по-далеч? 
Та тук имам всичко, от което се нуждая! Този град 
пълни дробовете ми с въздух, очите ми със сълзи, 
сърцето ми с щастие или болка. Този град ме кара да 
чувствам. Този град ме прави човек.
Да, и аз съм човек. Още един, поредният. Но малко 
по-различен от останалите.
Очите ми виждат всяка усмивка, всяка гримаса 
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на недоволство или скръб. Ушите ми чуват смеха, 
крясъците, бръмченето, които не са какофония от 
шумове, а песен, твърде значеща песен. Лицето ми 
усеща топлината на слънцето, ръцете – полепналия 
навсякъде заради забързаното ежедневие прахоляк, 
краката – твърдата земя, на която съм стъпила.
Но това не е Земята. Това е Раят! Раят, който ме учи 
и ми позволява да чувствам. Все още има какво да 
усетя в сърцето си – та нали колкото по-силна е бол-
ката, толкова по-голямо е щастието след това? Мога 
да стигна до изхода на този тунел. Избирам да отво-
ря очите си. Защото само това има значение – как 
гледаш на света около себе си.
А в погледите на хората около мен се чете недоуме-
ние – стоя в средата на тротоара и оглеждам всичко 
наоколо си, вместо да вървя, преча им да продължат 
забързаното си безинтересно ежедневие. Заслепява 
ги сиянието в очите ми, контрастиращо със сивите 
им същности. Мислят, че не се вписвам в сивия им 
град.
Но истината е, че той изобщо не е сив.
Ще им помогна да видят цветовете, които виждам 
аз. Цветовете, които виждам, въпреки че съм човек. 
Не, виждам ги, защото съм човек.
Да, наистина... И аз съм човек. Още един, поред-
ният. Но малко по-различен от останалите. Човек, 
който вече вижда. Човек, който вече има сърце.
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ГРАДЪТ ПРЕЗ МОЯ ПОГЛЕД

Не искам да ви споменавам, че живея сред му-
зей на историческото изкуство на архитектите 

Дабко Дабков и Никола Лазаров. А от преливащите 
се звуци на морето и чайките вечерно време се раз-
хождам из симфоничен оркестър, с вечерен бриз. 
А грандиозните сгради в стил сецесион и рококо 
стърчат с могъщество.  Пропускам и  множеството 
опери, на които се изненадвам  на историята или ос-
тавам запленена от богатството на фантастичните 
мелодии.
Това са нещата, за които ще си премълча.
Аз съм едно 22-годишно момиче, учещо дизайн в 
Техническия. Здравейте. Живея във Варна.
С кратки изречения бих могла да ви  опиша всичко. 
Обичам да пиша. Но не в това е магията. Не ви ли се 
е случвало да си зададете някой въпрос наум, а съд-
бата сама да ви предостави отговора. Така разбрах и 
за вашия конкурс. Съвсем случайно.
Купувах контур за стъкло и безмирисен терпентин 
за задачата по дизайн на силикатни форми и пак 
съвсем случайно минах покрай книжарницата по 
пътя след магазин „Слънчогледите“ и се зачетох: 
„Градът през моя поглед“. Сетих се, че обичам да 
пиша и изживяването ще е все едно да изядеш един 
шоколадов бонбон, но не да го изядеш веднага, а да 
усетиш вкуса на шоколада.
Тази седмица се изреждат слънчеви дни, но минала-
та, а и по миналата седмица се редуваха два дъждов-
ни дни, един слънчев ден и един облачен ден.
Казвам ви го, понеже тази сутрин се събудих по 
различно от останалите дни. Предимно, защото ни 
съобщиха за нов конкурс по дизайн. Вероятно ще 
го правя на Солид Уъркс – програма за 3D дизайн. 
Срокът е същият както и вашия конкурс, разбрах 
15 дни преди крайния срок.
Редизайн на нещо съществуващо.... Мисля.... Пред-
ставих си себе си в една празна бяла стая, а каквото 

Петя 
Ангелова

22 години



47

Втори национален конкурс „ГРАДЪТ ПРЕЗ МОЯ ПОГЛЕД“ на Фондация „Град и посоки“ 
за фотография и литература

си представя, то започва да съществува. Появява се 
веднага. Това е част от мисловния процес на един 
дизайнер. Хм... Редизайн на нещо съществуващо...
Това ме отведе и до идеята за конкурса „Градът през 
моя поглед“ - редизайн през моите очи. Винаги съм 
си представяла, че трябва да пресъздам града си, до 
най-малкото клонче и всичките тези листа по кло-
ните на дърветата. А онези машини срещу Аспару-
хово? Та аз дори не знаех за какво са. Сега вече знам. 
Но ако трябва да направя редизайн на града си, то 
аз непременно бих направила кораборемонтната и 
корабостроителната техника с пъти по-добра и мо-
дерна обвивка, а не пръснати машини, събиращи 
прах и изоставени сгради. Тук бих могла да отбеле-
жа, че Редизайнът е нещо страховито, понеже зали-
чава старото и става много бързо.
Ето, отново си представих празната стая, учудващо 
голяма. Пред очите ми се издигна градът и ме за-
въртя във вихрушка. Ето от Аспарухово, аз вече бях 
в центъра на града със скицник в ръка. Какво може 
да бъде поправено, измислено или с нов дизайн. 
Монументалната архитектура ще бъде реставрира-
на. А останалите сгради? Колегите архитекти са из-
мислили от интересни и по-красиви сгради и таки-
ва, които са придобили вече еклектизъм. Но може 
би в това е чарът на града ми.
Обичам да си мисля за най-различни неща.
Обикновено дори си мисля и ако направя редизайн 
на целия си град според моите виждания, то това 
няма да бъде моят вече познат град, а друг, непознат. 
Друг нов град. Няма да бъде Варна, а някаква изчис-
тена версия, подобна на макет. Дори не знам това 
как би се отразило на живеещите в града. Да живеят 
в изцяло нов град. Дали ще им се отрази добре на 
здравето да свикнат с нещо ново или дали ще могат 
да прежалят старото и как ще могат да живеят зана-
пред в “чуждия град“ .
Както споменах, Редизайнът е страховит инстру-
мент.
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Спомням си, че е петък вечер, и нямам търпение 
да отидем на плажното парти. Карам усмихна-

то по бул. „Владислав Варненчик“, а до мен Катери-
на се смее от сърце. Побутва ме нежно по рамото и 
щом завивам на Катедралата, буйната и кестеня-
ва коса се подава през отворения прозорец. Очите 
й светят толкова ярко, а светлините от града се 
отразяват в тях като френетичен звездопад. За-
вивам покрай Общината и още в далечината виж-
даме тълпа от хора, които се спускат към плажа. 
Август е и въпреки жегата ни гали нежен бриз, кой-
то кара кожата ми да настръхне.
- Ще бъде вълшебно – прошепва Катя и увива пръ-
сти около дланта ми.
Отварям стреснато очи и осъзнавам, че отново съм 
заспал, а не бива. Твърде опасно е да спиш в леглото 
през нощта, дори да си единствен жител на родния 
си град. Е, изключвам дядо Петко, защото още не 
съм успял да разбера каква е неговата  роля. Той е 
възрастен мъж с изцяло бяла коса, тъмносини очи 
и много съсухрено лице. Въпреки че делим една 
къща, почти не говори с мен, а когато го прави, чу-
вам само небивалици и се усмихвам плахо, тъжно, 
поне се имаме взаимно.
Ах, Варна. Какво се случи с теб? В един момент се 
къпех в бурните вълни на морето, пеех неудържи-
мо, съпроводен от китарата на Митко, гледах кра-
сивите очи на Катя, а сега съм в пустошта. Изли-
зам в двора на къщата и вдигам глава нагоре. Нито 
една звезда. Мръсотията на индустриалната зона е 
изсмукала всяка светлинка. Само грозният смог ме 
гледа от небето и ми се усмихва приканващо. Обли-
чам се набързо и тръгвам по пустите улици. Да си 
навън не е по-опасно от това да си вътре, не издър-
жам да стоя заключен. Минавам покрай изоставени 
къщи, блокове. Виждам как хората са тръгнали за 
работа и са оставили колите си на пътя. Случило 
се е нещо ужасно, нещо, което ги е накарало да за-

Василена
Калчева

20 години
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бравят живота си зад тях и да побягнат завинаги. 
Вратите на крайпътните магазини зеят отворени и 
имам чувството, че всеки момент от тях ще излязат 
продавачки с цигари в ръка и ще те гледат лошо, не 
за да пазариш от тях, а да ги оставиш да си изпият 
кафето. Но дори и това липсва. Няма никакъв жи-
вот. Нито гларуси, които дебнат да грабнат от ръка-
та ти вкусна закуска. Нито улични кучета, които те 
лаят свирепо и се страхуваш да погледнеш в пустите 
животински очи. Останало е само електричеството, 
захранвано и аз не знам откъде. Лампите на улицата 
светят и дългите им сенки очертават единственото 
движение в града. От моя силует. Минавам бавно 
покрай игрището на училище „Иван Рилски“. Вя-
търът започва яростно да плющи и сякаш чувам 
ехото от детски смях, просмукващо се в стените на 
сградата. Мога да отида, където пожелая, мога да се 
храня с каквото поискам, но трябва да остана сам. 
Трябва да гледам този тъжен, сив, безлик, пуст, без-
милостен град. Завинаги. Опитвах много пъти да 
го напусна, но щом стигнех магистралата, виждах 
блестящите капчици вода, полепнали по кожата на 
Катя, и как пясъкът се увива около босите й стъпа-
ла. А после отново се събуждах при дядо Петко. В 
началото бях като обсебен и не спирах да търся от-
говори, питах съжителя ми кое, къде, как и защо се 
е случило. Той просто отговаряше: „Градът те обича, 
но за да го прегърнеш истински, трябва да повяр-
ваш в него.“ Пълни безсмислици, нали и аз това ви 
казах. За това продължих да живея тук. Но това не 
значи, че успявам да стоя на едно място. Ходя често 
до пристанището и се качвам горе във фара. Гледам 
светлините на града, които не се помръдват, и ги 
запечатвам в съзнанието си. Като се замисля сега, 
дядото е прав, не мога да си изкривя душата, защото 
истински обичам Варна, дори и пуста и безмилост-
но самотна. Днес реших да направя нов маршрут и 
се отправям към морската градина. Помня как като 
малки се състезавахме с колела от входа чак до па-
метника на „Почивка“. А после който успее да качи 
стъпалата, без да спира нито веднъж, черпеше със 
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сладолед. Ближехме на връщане весело и спирах-
ме на булеварда да наблюдаваме колите. Колкото и 
странно да звучи, това също е забавление в големия 
град. После се прибирахме към квартал Трошево. 
Играехме на всякакви игри, а когато се стъмнеше, 
се качвахме на покрива на училището и ритахме 
топка горе. Усмихвам се сега при мисълта и се чудя 
къде ни е бил умът. Но определено бяха години на 
забавление. И някак започвам да мисля как живо-
тът ми е преминал в този град. Как сме се срещали 
с приятели на шадраваните пред съдебната палата, 
как сме си търсили дрехи на колхозния пазар, как 
с Катя кръстосвахме уличките на квартал „Левски“ 
и „Чайка“ и сме стояли до зори в Математическата 
гимназия, но не в решаване на задачи, разбира се. 
Вятърът отново се завихри около мен и в него ся-
каш се чу познатият глас на майка ми: „Събуди се, 
Иване“... Реших все пак да оставя морската градина 
и да се прибера. Имах нужда да си поговоря с няко-
го, дори и той да не е напълно на себе си. Закрачих 
с всички сили към булевард „Сливница“ и не след 
дълго се озовах в сегашната ми къща в „Младост“.
– Дядо Петьо – извиках леко. Отворих дървената 
врата и навлязох в хола. Телевизорът светеше, но 
диванът пред него беше празен. – Тук ли си? – не че 
можеше да е другаде. Той никога не излизаше от къ-
щата. Един път го чух да си говори с нея, все едно му 
е жена, или всъщност наистина говореше с почина-
лата си жена. – Ехо? – отворих вратата на неговата 
стая, но и там не го намерих. Седнах на празното му 
легло и осъзнах, че вече наистина съм съвсем сам. 
Не прегърнах ли Варна достатъчно, че ме наказа 
така? Какво още искаш, морски град, да ме удавиш 
във вълните на лудостта? Да се скитам в спомени, 
докато осъзная, че от красотата ти е останала само 
светлината на уличните лампи? Вятърът отново за-
вилня и вихърът му отвори белите прозорци. „Не 
искам да те пусна“ - този път беше гласът на баща 
ми. Заслушах се по-внимателно. Нещо топло обля 
лицето ми и усетих аромат на българска роза. Тол-
кова познат парфюм. Ярка светлина порази очите 
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ми. Закрих ги бързо с длани и паднах от леглото. 
Ушите ми изпукаха силно и след миг чувах ярост-
ни клаксони на коли, бучене на мотор, женски глас, 
говорещ по телефона, звънене на колело. Побягнах 
навън и беше ден. Но не какъв да е, а жив, изпълнен 
с цветове, с хора. Всички бяха забързани, тревожни, 
някак малко изтормозени, но все пак под бръчките 
на стреса се криеше усмивка от предстоящото. По-
бързах да пристъпя напред, но невидима преграда 
ме спря. „Сбогом“ - прошепна за последен път вятъ-
рът с гласа на Катя. Чу се силно пищене от болнично 
оборудване и след това се стопих във въздуха.
Оказа се, че в деня на плажното парти е имало 
инцидент и съм изпаднал в кома. Наложило се е да 
спрат системата ми и да ме освободят от затвора на 
собственото ми съзнание.
Но, Варна, аз не съжалявам. Прегърнах те истински, 
доверих ти се от сърце, обичах те, както и ти ме оби-
ча. До последния ми миг останахме заедно, до по-
следния ми спомен не се разделихме и независимо 
от съдбата ми аз винаги ще те нося в съзнанието си. 
Дори и пуста, ще те пълня с образи, дори безгласна, 
ще ти дам вик от любовта, съхранена в спомените 
ми, дори сива ще те оцветя с пламъка, който раз-
палваш в мен, дори да опитвам да те напусна, пак 
ще се събуждам в мислите при теб. Защото, скъп и 
мил роден дом, ти си част от живота ми и винаги ще 
вярвам в теб.
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ГРАДЪТ ПРЕЗ МОЯ ПОГЛЕД

Боря се за глътка въздух. Допирам все още горе-
щите си ръце до ледените стени и студът ме по-

глъща. Отнема ми и последната топлина, която бях 
успяла да съхраня. Знам, че вече не мога да си я вър-
на. Помня, че когато бях малка и ми беше студено, 
винаги имаше някого, който да ме прегърне и да ми 
даде малко (или пък много) от своята топлина. Сега 
съм сама. Аз - срещу студа. Търся светлина. После-
ден случайно останал лъч, искра или блясък. Няма 
я и чувствам, че няма да я видя отново. Преди, ко-
гато беше тъмно, се успокоявах с това, че мракът не 
е нищо лошо, а просто липса на светлина. Трябваше 
само да заспя и на сутринта всичко щеше да е наред. 
Сега знам, че светлината никога няма да успее да 
стигне до мен. И че мракът всъщност е нещо лошо. 
Лошо е да липсва светлината. Вслушвам се в праз-
нотата. Какво очаквам да чуя? Звук, шум, признак 
на живот, истински живот. Напразна надежда. Пом-
ня колко харесвах музиката, но още повече обичах 
да чувам гласа на мама, татко или някой приятел. 
Страхувах се да не оглушея и да не мога вече нико-
га да чуя тези неща. Сега не съм загубила слуха си. 
Но не чувам нищо. Сякаш сетивата ми, дълго време, 
нямали какво да усетят, са спрели да функционират.
Борят се за глътка въздух. Губят топлината си. 
Лишават се от светлината. Искат да чуят нещо, 
а не осъзнават, че не е останало нищо, което да 
бъде чуто. Какви празни същества, с празни погледи 
и празни животи!
Усмивка? Пораждаше я радостта, щастието, любо-
вта, но никога не съм изпитвала нещо такова или 
просто съм забравила. Звучи далечно, непознато, 
изгубено. Споменът е сладък, но е обвит в мъгла, 
все по-бяла и все по-гъста. Отдалечава ме от всич-
ко, което някога имах. Напълно празна съм… и без-
чувствена. Забравих коя съм. Изгубих себе си.
Те никога не се усмихват. Винаги плачат. Забрави-
ли са, че могат да спрат. Изгубили са чувствител-

Анастасия
Ангелова

16 години
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ността и емоциите си. Не осъзнават причината. 
Просто няма нищо, което да бъде усетено.
Свободата! Изглежда толкова нереална. Утопична 
илюзия. Лъжа. Несъществуваща цел. Помня колко 
обичах да бягам под дъжда. Тичах дълго и с всички 
сили, докато дробовете ми не започваха да парят. 
Имах нужда да усещам, че съм свободна и си обе-
щах, че винаги ще е така. Бях влюбена в свобода-
та си! Сега съм в затвор. Той ме затвори! Останах 
завинаги между каменните му стени. Безвъзвратно 
заключена в тъмница, пропита от собствените ми 
сълзи. Тук съм от толкова време… достатъчно, за да 
изгубя всичко. Нуждая се… нуждая се да бъда сво-
бодна!
Толкова са слепи, неразбиращи. Обвиняват ме. Не 
разбират, че аз не съм тъмничарят, а само този, 
когото превърнаха в свой собствен затвор. Окова-
ха се един-друг във вериги. Избраха да живеят като 
кукли - с хубава външност, но безсърдечни и студе-
ни до жестокост. Сами изграждат стени помежду 
си. Търсят светлината, топлината, но на грешно-
то място. Жадуват за свободата, уж толкова да-
лечна, а на крачка от тях. Търсят сила да напра-
вят крачката, а не знаят, че те просто я имат…
вътре в себе си. Избират да се предадат в ледената 
прегрътка на отчаянието. Какви слаби същества!
Последна надежда. Последен отчаян опит. След това 
ще бъда безвъзвратно обречена. Но все още не... Из-
правям се. Трудно е. Нестабилна съм. Имам нужда 
от опора, за да не падна отново. Обаче съм сама. 
Колко ли още такива като мен имат нужда от под-
крепа. Но до тях няма никого, точно както няма и 
до мен. А ако бъдем заедно? Един на друг опора? Да 
направим нещо, което може да бъде усетено? И ще 
изчезнат куклите. И ще бъдем отново ние. Защо да 
бъдем пленници на Града? Ние сме градът. И когато 
доброволно ставаме затворници, превръщаме него 
в затвор. Но не е късно да се освободим. Да проме-
ним всичко. Никога не е… „Твърде късно е” не съ-
ществува!  
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Какви потайни същества. Крият в себе си повече 
сила, отколкото някой може да предположи, дори 
те самите.
Чувствам топлина. Виждам светлина. Идват от мен! 
От самата мен!



55

Втори национален конкурс „ГРАДЪТ ПРЕЗ МОЯ ПОГЛЕД“ на Фондация „Град и посоки“ 
за фотография и литература

УТРИНЕН ГРАД

Денят  се заражда по първи петли.
Пропуква зората със меки лъчи.
А пътеката стара ме води назад
към спомен за светлия утринен град.

Обхождам го мислено, с лека усмивка,
мърдащ, излизащ от нощна завивка.
Потънал във пара, в кристална роса,
потънал в надежда посреща деня.

Изглежда различен тоз утринен град,
излязъл от нощния виещ се мрак.
Светлина отразяват коли, ламарини,
блестящи прозорци, врати и витрини…

Някак спокойно, росата по тях
се стича, обагря ги там аз видях.
По пътеката стара си бродя назад
сред спомен за светлия утринен град.

Светлин 
Трендафилов

23 години
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ОБЯСНЕНИЕ В ЛЮБОВ

Ерос - древногръцкият бог на любовта - съвсем 
заслужено е възпят в Платоновия диалог „Пи-

рът“, но за своеобразната богиня на любовта няма 
възпяване. Е, винаги има начало. Или поне начален 
опит.
Този текст не е за планинарите, кифлите, киф-
льовците, клинчетата с леопардови щампи, висо-
ките токове, сутиените, пълни с чорапи, пияните 
тояги, нито за кръпките по пътя, ромите, бедно-
тията. Не е за 12-годишните, мечтаещи да са на 20 
и „Час пик“ да е вторият им дом. Не е за далечния 
роднина на майка ми, който се е напил и е влязъл в 
зоологическата градина да се бие с мечката и е по-
чинал, нито пък за пияния му оцелял приятел. Не 
е за жените, така добри в любовта - поне по Злат-
ни пясъци, нито за чейнджаджиите, гратисджиите, 
схемаджиите, таксиджиите или обирджиите. Не е 
за мръсната морска вода, нито за неподдържаните 
плажове. Не е за „Любовта ме депресира“ хората. Не 
е за онази Варна, бълваща тъпанари. Не е за скучна-
та, посивяла през зимата, поостаряла мащеха, коя-
то изгони децата си по света и у нас и ме отдели от 
приятелите ми, с които заминахме с по един камион 
покъщнина, но на различни посоки. Не е и за онази 
„Еех, Стара Варна“, защото не съм успял да й бъда 
свидетел. Нито е за домошарите (или поне в класи-
ческия смисъл на думата).

Този текст е за хората, които обичат Варна.  Обясне-
ние в любов на Варна е.

За Варна като дом сама по себе си е. За „вкъщи 
съм“ чувството, което изпитваш независимо дали 
си в Аспарухово или в „Чайка“. За „рендето“, дето 
не вдига 130. За скалите, отпечатани с мидички, ся-
каш гледаш морско дъно. За корабите на хоризон-
та, нашепващи за пътешествията и историите. За 

Николай
Кунчев

19 години
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синьото, което те влече и влече надолу. Във Варна 
се върви надолу. За това пусто синьо, което е начин 
на живот и начин на мислене; в което цамбурваш и 
си толкова сам, колкото и с всички. За завирането 
в рибарски корди, докато тренираш. За желанието 
да цамбурнеш посред нощ в безкрая и да плуваш, 
докато виждаш само светлинката от Морското. Да 
си сред нищо и същевременно сред всичко. За не-
сигурността какво има под теб в този момент и за 
сигурността, че това абсолютно не е проблем. За 
Варна в 11 вечерта навън посред лято е. За топли-
те вечери на „Кубо“ с лек нощен бриз.  За авеню. За 
„парти-пейката“ с пленяващата гледка. За „върте-
лежката“ както древните гърци. За поредната вечер, 
в която има повод за „натопяване“ и за верните при-
ятели, качили те на лодка от ръце, за да достигнеш 
брега на леглото ти. За моментите, в които им писва 
и лодката акостира по средата на малка уличка, за 
да наблюдават фойерверки. За „Ако си стигнал до-
тук в живота, без да дължиш на някого нещо, то на 
какво си наистина способен?“. За любовта, която 
не започва и не свършва - за философската любов, 
дето прави от 1 и 1-3. Но и за детската, невинната, 
първата любов. Тази, дето боли най-много. За всич-
ките места, които почерняват за момент след нея, 
но после стават розови. За фара, вълнолома, буните, 
телевизионната кула, Галата, Севастопол, Червения, 
чичо Митко. О, чичо Митко. Той и баничките му за-
служават дори отделно възпяване, което не би било 
достойно, дори и самият Сократ да се заеме със 
задачата. За Варна с нашите си думи: харби, авер, 
шано, паткан, поста, обичам те. Обичам те до Фара в 
3 следобед. За басейна - орел, рак и щука. За първия 
сняг, в който скачаш смело по бански след трени-
ровка. За „бати Васко“, който прескача планини за 
теб. За „Коста“ с черен чай с карамел. За 
„Може да сме бедни,
но пък сме засмени.
Даваме паричка от нашето сърце
за вашто портмоне.“
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За паметника на „Почивка“ и минаването през тъм-
ни тунелчета, докато стигнеш до най-панорамата. 
За всички са на 40 минути от теб. За „8-те киломе-
тра в Морската“ или просто за по бира на някоя 
пейка, както и за „След 10 минути на Гарвана“. За 
„Хайде утре да вадим миди“ и за „Айде след малко 
да дойдем у вас да сготвим едни миди.”            
Само Варна ти прошепва мисълта да скочиш от Ас-
паруховия. С мама. За рождения й ден. Би ти про-
шепнала много повече, но то е крехко, неизречимо, 
уникално. Само тя го знае. Своеобразна магия, коя-
то дори Изида не би могла да сътвори. Ех, Варна, 
бъди до мен. Моля.
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СЛЪНЦЕТО СЕ ПОКАЗВА

Морски вълни, удавени в тъга, корабен стон и 
чайки, пеещи в мъглата, цялата падаща сякаш 

като дим над огън. Морето събрало горещината на 
летните слънчеви лъчи, сега полуживо е приютило 
в обятията си един самотен и сякаш погубен от вре-
мето гмуркач. Водата немощно и тъй бавно, някак 
разделена с лятното си настроение, отмята с лек 
плясък вълните и все така монотонно и неуморимо 
гали крайбрежния пясък.
Ето, слънцето се показва… с онова негово заслепя-
ващо очите сияние, с онази негова есенна красота.
Неспособно да стопли морската вода, то засрамено 
се крие зад мъгливите облаци. Те ще са негова уте-
ха още дълго, поне до другото лято. Руменината на 
топлото кълбо се шири из небесните простори и ус-
пява да донесе добро настроение на рибарите, кои-
то все така изпълнени с надежда, хвърлят въдиците 
си. Те, някак гладни за вниманието ми, ту надничат 
в ръцете ми, ту се реят с поглед някъде далеч от тук.
Виждам го в очите им.
Красивите морски талази отново привличат внима-
нието ми, нещо ми шепнат, крадат редовете ми, ис-
кат да пиша още за тях. Когато започна, те  кротуват.
Като малки деца са - чета им приказка и те ме слу-
шат, а щом дам неуместен епитет за тях, те се бун-
туват, играят и лъкатушат между морските зъбери.
Красиви са, небрежно спокойни и същевременно, 
когато се вгледаш, осъзнаваш как се гонят вълните.
Ред след ред, изпълнени с нови сили, с нови исто-
рии, предават една на друга, неуловим от човешкото 
ухо шепот и после… Плискат в морския бряг слово-
то, думите, които са запомнили. Така е от милиар-
ди години – водата е жива, тя говори! Иска да бъде 
чута, но пясъкът някъде дълбоко в себе си просмук-
ва всичко, като пазител на вечната тайна. Той таи в 
себе си мистерията, която все още не е известна на 
света.

Мария 
Николова

16 години
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ГРАДЪТ ПРЕЗ МОЯ ПОГЛЕД

В мразовитата декемврийска нощ малко моми-
ченце беше застанало на тротоара на една кра-

сива улица, на която живееха и откъдето минаваха 
много заможни хора. То беше слабичко, облечено в 
дрешки, неподходящи за студеното време. Зъзнеше 
от студ, зъбите му тракаха, но то упорито стоеше на 
място, където можеха лесно да го забележат. Личе-
ше, че детето е недохранено, защото костите му из-
пъкваха. Въпреки че навън не беше за полуоблечени 
деца, това момиченце гордо се противопоставяше 
на зимния вятър, който пееше студената си песен. 
Изглеждаше така, сякаш декемврийският музикант 
всеки момент ще събори дребното дете, но то не се 
предаваше, силиците му устояваха на хапещия звяр. 
В едната си ръчичка държеше голям бял картон, на 
който с едри червени букви беше изписан следният 
текст: „Добри хора, моля, помогнете на едно глад-
но дете! Вие имате уютни домове, където в печката 
буйно гори огън и ви е топло и приятно, но други 
като мен нямат това. Храните се с какви ли не ястия. 
Ако отделите залък за гладен човек, нима нещо ще 
сте загубили? Подайте ми ръка! Ако дадете искрица 
от своя огън, вашият няма да спре да гори! Ще сте 
извършили едно добро дело, което на вас с нищо 
няма да ви навреди. В сърцата ви ще се възроди 
топлинка, че сте допринесли с нещо за радостта на 
някого, който се нуждае от помощ. Подайте ръка!” 
Всеки се трогваше, когато прочетеше написаното на 
белия картон. Винаги даваха по нещо – кой храна, 
кой някоя дрешка, кой пари. Искаха да помогнат, с 
каквото могат. В сърцата на минувачите, които виж-
даха бедното момиченце, се пораждаше съчувствие. 
Но дали съчувствието помага в мразовитите зимни 
нощи, когато няма приятен огън, който да топли из-
мръзналите тела и души? Случваше се понякога ня-
кой да погали главицата на момиченцето в пристъп 
на родителска нежност. То обожаваше тези мигове 
и винаги копнееше да бъде помилвано и обичано. 

Бехие 
Ахмед

18 години

СОУ за деца 
с нарушено 
зрение -
Варна
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Съпричастните към тежкото му съществуване ос-
ъзнаваха, че то притежава гордост и достойнство, 
макар да беше само едно улично дете, борещо се за 
своето оцеляване.
Вече трябваше да си тръгва. На дребничкото създа-
ние не му се прибираше в малката къщурка, която 
наричаше свой дом. Предпочиташе да стои възмож-
но най-дълго навън, където фините снежинки летя-
ха из въздуха и величествено кацаха на земята. Но 
нямаше друг избор. И пое пътя към къщи.
Изведнъж на един тъмен ъгъл момичето бе заше-
метено от силен удар, който го повали на земята. 
Някой се нахвърли отгоре му и възнамеряваше да 
открадне малката му торбичка, където се намираха 
парите и храната, които бе получило днес. Напада-
телят му бе едно по-голямо момче, което бе също от 
улицата. Бе мръсно и миришеше неприятно.
- Не ми отнемай всичко! Ако нищо не си успял да 
получиш през този ден, ще ти дам част от това, кое-
то аз имам – помоли момиченцето, когато двамата 
се боричкаха.
- О, не, малката! Аз ще взема всичко – нагло отвър-
на алчното момче.
Момиченцето упорито се бореше, но не успя да спе-
чели борбата. Другото дете бе по-голямо и по-силно 
и го надви. Открадна му всичко… Крадецът избя-
га, оставяйки малкото момиче на земята. Доброто 
дете, останало без нищо, горчиво се разплака. Но 
нямаше какво да стори… Стана, изтупа мръсотията 
от себе си, колкото това бе възможно, и тръгна към 
своето жилище.
Отдалеч зърна малката къщурка, в която бе вечно 
студено и страшно. Детето се спря, но после сме-
ло продължи да върви. Страхуваше се да влезе. 
Най-накрая се престраши и прекрачи прага на гроз-
ното мразовито жилище.
- Защо ръцете ти са празни, глупаво хлапе? – изгър-
мя един страшен мъжки глас, в който настойчиво се 
долавяха пиянски нотки.
- Татко… аз… аз загубих това, което ми бяха дали 
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хората днес… Едно момче ми го взе… - несигурно 
отвърна детето.
- Така значи… - изтрещя страшният глас.
Бащата на момиченцето, от който се носеше воня 
на алкохол, метна по дъщеря си празно стъклено 
шише. Но детето бе свикнало с грубостта и наси-
лието на баща си и се бе научило да се предпазва. 
То успя да се отстрани от пътя на опасността. Но, 
гледайки бутилката, то не беше забелязало, че мъ-
жът вече се е изправил и крачи с несигурни крачки 
към него, държейки в ръка метла. Разбра чак когато 
вече бе късно. Усети как навсякъде върху него се си-
пят силни удари, от които страшно болеше. Детето 
се отърколи на земята. Когато се отдалечи от болез-
нените удари, стана бързо и хукна навън, за да се 
спаси от ужасния си баща.
- Никога не се връщай, проклетнице! – изкрещя за-
плашителният глас на пияницата.
Малкото момиче спря чак на любимото си място 
– парка. То съзря една стройна елха, наметната със 
своята вечнозелена одежда, поклони й се и седна до 
ствола й. Нощта беше великолепна! Чисти и нежни, 
снежинките се рееха из въздуха и грациозно каца-
ха на земята, постилайки бял, мек килим. На небе-
то гордо светеше господарката на нощта – луната, 
която озаряваше всичко със светлата си усмивка. 
Безбройни звезди, сияещи ослепително, намигва-
ха на танцуващите долу снежинки. Този природен 
разкош будеше наслада в малкото създание, което 
със зелените си като изумруд очи попиваше чудната 
картина. Величествената красота на нощта заличи 
като с вълшебна пръчица побоя, бедите и тревоги-
те, съпътстващи неговия тежък живот.
- О, как мечтая за дом, който да е уютен, топъл, си-
гурен! Как копнея за семейство, което да ме обича, 
да се грижи за мен, да ме закриля, да ме гали с любов 
и нежност! Нямам сили да се боря за оцеляването 
си, не искам да се боря с глада, студа и мизерията.
Бе полунощ. И, о, чудо! От небето падаше една блес-
тяща звезда! Тя сякаш намигна тайнствено на мо-
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миченцето, в чиито зелени очи грееше надеждата за 
по-щастлив живот. Сякаш звездата обещаваше на 
детето, че ще сбъдне неговата мечта.
Малките устни разцъфнаха в мечтателна усмивка, а 
русокосата главица клюмна и потъна в дълбок сън.
Мъж и жена вървяха в нощта, а луната и звездите 
осветяваха пътя им. Не знаеха къде са се насочили, 
но нещо ги теглеше навън и те бяха излезли. Чувст-
ваха милувката на въздуха, носещ дъх на приказно 
вълшебство и магия.
Влязоха в парка. Картината, нарисувана от приро-
дата, се разкри пред погледите им в пълния си бля-
сък. Жената първа забеляза дребното телце, легна-
ло под стройна елха.
Този красив коледен пейзаж и малкото дете навява-
ха тъга и самота у страничните наблюдатели.
Двамата съпрузи се затичаха към крехкото създа-
ние, клекнаха и съзряха красиво малко момиченце, 
което бе слабичко и облечено в тънки дрехи, не-
предпазващи от студа. Константин съблече своето 
палто и покри с него детето. Уви го нежно и го пов-
дигна на ръце.
- Да тръгваме! – каза той.
Жена му се усмихна топло.
Когато момиченцето се събуди, почувства със сър-
цето си, че е при едно прекрасно семейство, и бързо 
привикна с него.
Петя – така се казваше момиченцето, се настани 
удобно до уютната камина. Протегна ръчички към 
топлината, излъчвана от огъня. Беше невероятно! 
За пръв път усещаше толкова приятно чувство да 
я обгръща.
- Ела в другата стая! Там също гори огън – хвана ръ-
чичката й жената.
- Аз ще придружа малката принцеса – шеговито се 
поклони мъжът на детето.
Със смях Константин вдигна засмяното дете на ра-
менете си и го понесе към съседната стая. Елена ги 
последва с щастлива усмивка.
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Озоваха се в трапезарията, където бе разположена 
голяма маса, отрупана с най-хубави коледни ястия. 
Навсякъде беше украсено. Петя ококори зелените 
си очи от радостна изненада.
- Е, малка принцесо, заповядай на трапезата! Яж, 
пий и се весели! – покани я Константин и дръпна 
един стол, за да се настани Петя на него.
Щастливото момиченце с усмивка на лице седна 
удобно и започна да яде с голям апетит. Съпрузи-
те се погледнаха над главата на дребното създание, 
което бяха намерили тази коледна нощ. Бяха ра-
достни.
После отидоха в топлия уютен хол, където се нами-
раше украсената елха. Пъргавата Петя разглежда-
ше от всички страни величественото дърво и му 
се наслаждаваше. Наблюдаваше мигащите колед-
ни лампички, които сякаш се препираха шегови-
то и блещукаха като мънички звездици. Отиде до 
стъкления прозорец и направи едно малко кръг-
ло прозорче. Вглеждаше се навън и се радваше на 
блясъка на снежинките, които сякаш от преспите 
се смееха на шегичките на звездите. Енергичното 
седемгодишно момиченце се запъти към камината, 
която топлеше уютно стаята. С обич детето гледаше 
танцуващите пламъчета, които сякаш се заиграва-
ха във вълшебен огнен танц, преди да се превърнат 
в жарава. Като наблюдаваха действията на малка-
та Петя, съпрузите се радваха на нейното щастие. 
Трогваше ги усмивката й, която грееше като ясно 
слънце. Накрая Петя се настани в скута на Елена. 
Всичко това, което двамата съпрузи бяха сторили за 
Петя, стопли нейната вледенена душа, копнееща за 
обич и нежност. По-късно Петя се премести в пре-
гръдките на Константин, за да почувства бащина 
обич и закрила. Русото момиченце, уморено от дъл-
гия ден и преживяванията, потъна в блажен сън.
Константин отнесе внимателно детето в спалнята и 
го положи на леглото. Целуна го бащински по розо-
вите страни и прошепна:
- Лека нощ, принцесо!
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Той се върна в хола при жена си. Мълчаха известно 
време, мислейки за детето.
Много бързо Елена и Константин осиновиха Петя, 
защото доказаха, че нейният баща е неспособен да 
се грижи за нея.
Петя растеше, обгрижвана с любов и нежност, ка-
квато беше и мечтата й. И никога не забравяше, че 
е била дете на улицата. Беше съпричастна към не-
щастието на другите и помагаше винаги, когато ня-
кой имаше нужда. Доброто й сърце, в което имаше 
единствено красота, я правеше още по-обичана.
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ГРАДЪТ ПРЕЗ МОЯ ПОГЛЕД

Беше тъмен и мразовит понеделник. Пустите ули-
ци бавно се оцветяваха с бяла, снежна покрив-

ка. Погълнат от своите проблеми, Ясен забързано 
опитваше да избегне красивите, ледени снежинки, 
падащи от мрачното небе. Не след дълго време той 
успя да стигне пред магазина си, намиращ се уютно 
на първия етаж с прекрасна гледка към парка.
Ясен бе трудолюбив човек около 50-те години. Но 
дори и работата му като собственик на наистина ус-
пешен бизнес да взимаше цялото му внимание, той 
винаги намираше време за своето любящо семей-
ство.
Отваряйки своя магазин, Ясен пренебрежително 
поглежда спящия бездомник Кирил, сгушил се неж-
но в своето старо, мръснобяло кученце Папи.
Ясен познава Кирил от 15 години. Никога не го е 
харесвал. Всъщност Кирил винаги спеше до вратата 
на неговия магазин, което го вбесяваше. Той мисле-
ше, че така той  плаши неговите клиенти. Ясен вина-
ги го гонеше, но той винаги се връщаше.
- Ставай веднага! Какво си мислиш, че можеш да 
правиш тук? - разкрещя се той, събуждайки дълбо-
ко спящия бездомник. - Веднага се разкарай, иначе 
ще извикам полиция! Писнало ми е от такива про-
сяци като тебе! Вие разваляте държавата!
Кирил бавно отвори своите сини, заспали очи и 
погледна Ясен. Стана бавно и хвана Папи през мал-
кото му гладно коремче.
- Добре - казал Кирил, усмихвайки се мило, и тръг-
нал през снежните улици.
Удовлетворен от случката, Ясен прекарва деня си 
прекрасно. Вечерта се прибрал щастлив и си легнал 
удобно в топлото легло. Но внезапно го събудила 
аларма. Той погледнал учудено телефона си, звънящ 
с всички сили, и с изненада хукнал към магазина си, 
мислейки, че го ограбват.
Когато стигнал, видял само едно – измъчено спя-

Валентина
Николай
Гърбовски

16 години
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щия Кирил, криещ кървавото си лице под мръсното 
си яке, с което се беше завил Папи.
Тази гледка накарала Ясен да се вбеси повече от вся-
кога. Без да мисли, той звъннал на животински кон-
трол и след 5 минути мъж с черна униформа беше 
взел Папи със себе си.
- Защо го направи? Защо отне единственото създа-
ние, което ме обичаше? Защо ми взе съкровището? 
- попита със сълзи на очи Кирил.
- Трябваше отдавна да го направя! Не съжалявам…- 
каза гордо Ясен- Ти се опита да откраднеш от мен. С 
какви очи ме гледаш? Искам да си тръгнеш оттук и 
никога повече да не те видя!
- Но…
- Не искам да те слушам! Махай се оттук! Не искам 
да те виждам повече изрод такъв!
- Добре. Няма. Обещавам. Повече никога няма да 
ме видиш!
- Ще запомня думите ти с удоволствие.
Бавно бездомникът изчезнал в снежната буря, а 
Ясен се прибрал вкъщи. Цяла нощ не можал да миг-
не. Мислел си колко груб беше с Кирил, но тези ми-
сли бързо излизали от главата му като си помислил 
за постъпката му.
На сутринта Ясен се изненада колко празно е без 
Кирил и Папи пред магазина му, но с всички сили 
той пренебрегва своите мисли. Той седна и погледна 
към своя компютър. Все пак искаше да види как се 
е опитал Кирил да влезе в магазина му. Това което 
вижда върху записите на камерите насълзява очите 
му. Повече нищо нямаше да е същото за Ясен.
А камерите показваха как Кирил спял пред магази-
на. Появили се трима мъже… те влезли в магазина, 
а Кирил беше този който влезе в битка за да ги изго-
ни, нищо че е слаб, гладен и болен. След като печели 
в разярения и жесток бой, Кирил ляга с мъчител-
на болка и заспива изморен. След пет минути Ясен 
беше дошъл… и беше направил една от най-голе-
мите си грешки в живота.



68

Втори национален конкурс „ГРАДЪТ ПРЕЗ МОЯ ПОГЛЕД“ на Фондация „Град и посоки“ 
за фотография и литература

Минали дни, месеци, година, но Ясен никога не ви-
дял своя спасител. Никога нямаше да го види…

Това е история, която показва отношението на хо-
рата помежду си в моя град. За мен, ние се държим 
грубо и си позволяваме действия, които могат да 
ни навредят, както и наранят. Това е най-голямото 
нещо което искам да променя в града си. Искам да 
има единство между нас… сърцата ни да работят и 
да се научим да помагаме един на друг. Да уважава-
ме дори и тези, които не са успели в живота си по 
един или по друг начин. Защото ние сме тези, кои-
то могат да променят околната ни среда. Искам да 
се промени мирогледът на хората в моя град. Да се 
сближим повече и заедно да постигнем общите си 
мечти и цели…
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ИЗ ВАРНЕНСКИТЕ УЛИЦИ

Виждам я сутрин
във воал от тишина обвита,
по топлите й устни 
играе усмивка дяволита.

Още влажна,
отваря дълбоки очи,
в клепките й морно прозират
вчерашни дъждовни сълзи.

Не обича въпроси,
но гостоприемна била 
и понесе ме с неохота
на нейните чудни крила.

Вихрушка пъстра,
нижат се пейзажи, картини,
морето редува лятна песен,
със жълто-оранжеви есенни рими.

Бризът приятел й бил личен,
малко капризен, малко различен,
шепот той носел из клони високи,
крайбрежните алеи давел в протяжни ноти.

Около пеещ фонтан,
глъч, смях, суета,
на тротоара до операта притихнала,
грее усмивка в букетче жълти цветя.

Дългите улици, 
с криви павета
събрали скръбта на бездомника,
събудили вдъхновение у поета.

От далечни и близки,
топли и студени ширини,
минават или остават,
всеки по нещо от себе си й дари.

Деница
Цветкова

17 години
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Плетеница от мечти,
строи светове просторни,
пръска надежди 
след бягащи деца неуморни.

Трябва да тръгвам,
казва ми тя, 
пуска ръката ми
и разтваря крила.

Търся трескаво 
думи в сумрака,
как да я спра,
дори минута да почака.

Вълнение, плам,
превъзбуда дори,
колко лесно се влюбват 
горящи очи.

Обичай поравно всички 
в тоя град на живот,
дори сам на пейка във Варна,
самотникът не е сирот.



71

Втори национален конкурс „ГРАДЪТ ПРЕЗ МОЯ ПОГЛЕД“ на Фондация „Град и посоки“ 
за фотография и литература

ГРАДЪТ ПРЕЗ МОЯ ПОГЛЕД

Светът е мерило. И там, откъдето идвам, съм 
сравнявала с целия свят. Критики познава чо-

вешкото око и нещо по-красиво винаги ще види. Но 
сърцето не се взира, а копнее и обича. Което любиш, 
не ще забравиш, нито пък напуснеш. Човек е на две 
места, там, където се намира, и където душата му 
витае.
Сега се родих тук. Научих се да ходя, да говоря, да 
мечтая. И мечтите ми се сбъднаха, и има още мно-
го да се сбъдват. В този град се върнах, влюбих се... 
съзрях. Че сама съм го избрала. Защо? – Не съм раз-
брала още. Знам само, че е за добро. Че уроците си 
тук ще ги науча и на други като мен ще помогна. Да 
се смеят, да обичат, да мечтаят – да помогнат и да се 
обединят.
Като всяко дете – имах често мечти. Във вълнува-
щи за мен моменти, на интересни места, копнеех 
за най-различни неща. Минавах покрай величест-
вени сгради – високи, боядисани в любимите ми 
цветове... по-късно, днес, аз си спомних – уча в тази 
сграда. Гледах вълните край бурното море и се въз-
хищавах на моряците, плаващи в „мъничките свет-
линки”... после бях при тях и гледах градските ис-
крици, а може би някое малко момиченце с мечти... 
Посещавах концерти и аплодирах изпълнители. 
Днес... аз съм на сцената! Същата зала. Аплодисмен-
тите са за мен. Като всяко пораснало дете – аз по-
вярвах отново. Има чудеса! И тук, където израснах 
– мечтите се сбъдват!
Виждам своя град като среща. Уговорен час, дата, 
място. Не всички сме пристигнали навреме, но ще 
сбъднем мисията си. И неслучайно тук сме... но на-
карали са ни да го забравим... За да си го спомним 
някой ден. И днес настъпи моментът, който граж-
даните искаха. И го наричаха промяна. Нужни ли 
са доказателства? Осезаемо е, но не е очевидно, за-
щото го усещаме. В гърдите, леко вляво. Засяваме в 
душите си вяра и надежда, подкрепени от усилията 

Моника
Драганова

22 години
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и старанието на тласък в развитието на града.
Недоволството ще оставим настрана... и ще се за-
редим с храната на доброто. Ще гледаме любими-
те улици – подредени, оцветени, оживени и пома-
гайки, ще ги обикнем и опазим. Така ще бъдем ние 
ценни за града, който е винаги застъпил се за нас! 
Градът, дарил ни със семейство, знания, приятели и 
първата любов. Неща, които не изчезват с нашите 
тела, а пазим в същината си... завинаги. И отново 
ще дойдем тук... Ще си спомним и ще се намерим. 
Вярвам... Повярвайте и вие.

„Ако ти не се погрижиш за града си, няма кой друг да 
го стори за теб.” – Л. Акита
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СПАСЕТЕ

Спасете рибарите,
посрещат те сутрин рано росата на кея
и изгрева на края на Първа морска алея.
Чакат рибите, обнадеждени, с въдици, търпеливо,
докато гларуси рошави пазят региона си ревниво.

Спасете рибарите,
въведете, моля, в синята ни столица 
на мнозина любима,
забрана за строежи тук-там, 
особено из Морската градина,
за да изплува чаканият улов от спокойната вода,
без да изпадат ловците мили в безизходна беда.

Спасете рибарите,
защото след като залезът замръкне и заспите,
любов откриват те тогава само сред вълните.
А някои злочестни лодки никога не се завръщат,
устни на сирени омайни през нощта ги поглъщат.

Спасете рибарите,
защото аз самата споделям своите мечти с един,
а всяка вечер той ми пее как морето ще покорим.
Подарете на ловците при първите лъчи самота,
за да не плават нощем с нея из коварната вода.

Спасете рибарите,
спасете морските души,
не давете града в излишни модерни развалини,
удавете го в цветя, музика, дъги,
не го засенчвайте със строежи, 
златотърсачи и руини,

Теа
Монева

21 години
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спасете така и вашите собствени очи,
спасете, моля, Варна,
оставете я просто да си се люби 
със слънчевите лъчи.



75

Втори национален конкурс „ГРАДЪТ ПРЕЗ МОЯ ПОГЛЕД“ на Фондация „Град и посоки“ 
за фотография и литература

ВАРНА Е ГРАДЪТ

Варна е градът, който най-много ми харесва, 
с тълпата от другите аз няма да се смеся, 
в проблемите ти винаги ще се намеся – 
това за мен е като закон. 
На Свети Валентин съм като Купидон 
и какво от това, че нямам и милион, 
но пък съм играчът на целия район.

Животът ми отдавна вече няма смисъл... 
Защото теб те няма вече в моята мисъл, 
прости ми за простотиите, които съм написал, 
но всичко това е в моята мисъл. 

Малко по-различен съм от останалите. 
Питам се – къде се изгубиха приятелите? 
Затова продължавам да пея и нареждам 
и понякога даже не се и усещам. 
Научете текста, щото е много лесен, 
за жалост ще стане хит чак наесен, 
слагам край аз на моята песен, 
ще се видим за следващата ми песен.

.........................................
Залезът гори в сърцето,
нощ се спуска над морето,
в жилите кръвта лудува.
А в очите й гларус плува.
Котва пусна ми в душата,
сякаш беше във водата 
този град, изпълнен с мъка 
по настъпваща разлъка.
С летните горещи дни.

Христо
Радев

19 години

СОУ за деца 
с нарушено 

зрение -
Варна
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Варна, морето, сините вълни...
Вятърът в косите ми...
Във Варна животът кипи чак до зори,
а къпе се луната в морските води, 
утрото в мъгла се ражда.
Гларус с писък се обажда,
стар рибар с лула в устата 
хвърля мрежа във водата.
От небето блика лава, 
слънцето пак се прозява.
Уморени са вълните, 
уморени са и дните, 
дългите горещи дни... 
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ГРАДЪТ ПРЕЗ МОЯ ПОГЛЕД
Размисли на едно момиче...

Изминаха цели пет години, откакто живея в този 
прекрасен град. Връщайки се назад във вре-

мето, в мен настъпват различни емоции – страх от 
непознатото, любопитство към всичко ново и ам-
биция за начало на един по-добър както личен, така 
и професионален път. А денят, в който пристигнах 
във Варна, бе обсипан с различности, а някой би ги 
нарекъл случайност – не, няма случайности!
Първият ми досег с града беше свързан с избрано-
то от мен образование. Голямата сграда, широките 
коридори, многобройните зали и множеството хора 
изградиха първите ми впечатления за града. Дина-
миката, в която попаднах, и изборът за висше учи-
лище, който направих, ми помогнаха да се срещна 
с много хора, да опозная много места и да изпитам 
много емоции.
Стремя се да поднасям разнообразие в живота си, 
да правя всеки ден различен и да се чувствам удо-
влетворена от това, което правя. Варна безспорно 
е градът, който промени представите ми за доста 
неща от живота. Тук се амбицирам, тук успявам и 
губя, тук се уча да бъда по-добър човек, тук създа-
вам емоции. Възможностите, които ми дава Варна 
като образование, култура, контакти, развитие и 
развлечения, ме карат да се чувствам достоен млад 
човек в България.
Няма човек, който би забравил духа на този град. А 
още по-убедена съм, че винаги ще има много хора, 
които ще предпочитат да отидат до брега, просто ей 
така, и да се изгубят в синия безкрай. Да, и аз често 
правя това. Срещата с морето ме променя. Прави ме 
по-добра, а мислите просто се реят, неподвластни 
на граници. А Морската градина!? – тази необят-
ност от цветове и звуци. Мястото на истинска хар-
мония със самия себе си. Честичко приседнала на 
кривото дърво се питам: „Защо рушим всичко око-
ло нас, защо поставяме прегради помежду си, защо 

Ирена
Иванова

23 години
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сме такива, каквито сме?“ Дали всички несгоди и 
поклонничество принизиха духа ни или някой цели 
постоянно да бъдем лутащият се народ? Вглъбила 
се в мислите си, виждам как катеричка, забързана 
и ловка, минава пред очите ми. Тогава си казвам, че 
има надежда за нас.
Но наред с красотата се натъквам и на голямо стра-
дание. Бездомните хора, молещи за жълти стотинки 
по подлезите, и страдащи животни, които срещат 
презрението и бездуховността на хората – това са 
все неща, които ме натъжават изключително много. 
Някой би казал: „Това е обичайната картина за все-
ки град в страната ни!“ И ще се съглася с това твър-
дение. Но защо? Кому е нужно да руши и наранява? 
Колко по-светли биха били дните ни, ако се научим 
да помагаме, дори и с малко...
Макар че съм икономист, противно на всякакви 
икономически твърдения вярвам, че нещата биха 
били по-различни, ако имахме надежда, че доброто 
ще се случи. Защото първоизточникът е човечност-
та, а не парите, знайте! В това отношение Варна, 
като всеки друг град в България, всекидневно се 
превръща в арена на доброто и злото, на прогреса 
и мизерията, на блясъка и тъмнината. И въпреки че 
желая нещата да се променят, аз обичам този град 
с всичките му постижения и неуредици. Обичам 
изгрева на плажа, спокойствието сред природата, 
шума на морето и птичия полет над нощта. Колко 
много ми дава едно вглеждане в безкрая, един дъх 
на красота, една малка усмивка на бягащ малчуган. 
Колко много ми дава този град!
Не целя да напиша нещо различно, а това, което 
усещам. Не целя да упреквам, а се стремя да проме-
ням. Сложно, нали? Но стимулът ми дава той – този 
голям забързан град с толкова много различни съд-
би. Мястото, където историята живее, настоящето 
лети, а бъдещето тепърва предстои!
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Чакам вече 20 минути
и нищо.
Нали го знаеш,
онова голямото,
сочното,
мазното,
лепкавото чувство
на нищото,
което те кара да се молиш
на нещо си там,
само защото иначе ще потънеш
в гнусната нищотия.

Моля те, ела,
и по-бързо, и по-пъргаво.
Дори не знам защо пиша това стихотворение,
дори не знам как мисля,
не знам как все още чувствам краката си,
но чувствам, че зърната ми са ледени топчета.
Сигурна съм, обаче, че няма да ми изтече мозъкът,
не няма,
в никакъв случай няма да изтече,
защото се е превърнал в ледена каша, от онези,
които пият тийновете
през лятото
със сламки, от които смучат яростно.
Отврат.
Всичко е отвратително,
а ти все така не идваш.
Защо никога не спазваш часа на срещата ни!?

Ана-Мария
Иванова

17 години
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Жената до мен пуши нервно
контрабандни цигари и си говори сама,
а аз все още не знам накъде отива това словесно излияние.
22:30 е, слушам Бруталика и те чакам.
Песните са тъпи, пада ми батерията.
Виждам те в близката далечина,
хайде, още малко,
хайде, хайде.

Може ли да припадна?
Знам, че мога.
Пробвах, но не ми се получи.
Я, ти се появи.
Носиш ли ми шепа топлина?
Не, нали...? А трябваше.
Спирам да пиша за теб, че стана твърде дълго.

Мразя градския транспорт...
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ГРАДЪТ ПРЕЗ МОЯ ПОГЛЕД

Това е една силна любов.
Първата ни среща беше в интернет. Бях малко 

момиче, което се влюби от пръв поглед в това синьо 
море или съдбата просто реши, че трябва да живея 
винаги край вода.
И такa, кандидатствайки да уча във Варна, за пър-
ви път се запознах лично с красотата на този град. 
Атмосферата. Мирисът. Всичко това така и не се за-
бравя, където и по света да отидеш, всичко те дърпа 
обратно в морската столица и така вече пет години.
Един от големите градове на България, морска сто-
лица, красива природа, в близост до източните пре-
лести на Стара планина, полъхът на свежия бриз. 
Представата ми е примесена със сивотата в погледа 
на жителите, загрижени за утрешния ден, неизжи-
вели още днешния.
Един град живее чрез душите на неговите обитате-
ли. Ние може да живеем в нашия измислен свят и 
представите за него, но така, както се държим към 
града си, в такъв се превръща той, защото ние дви-
жим града!
Тук можеш да срещнеш най-голямото си разочаро-
вание, но и най-голямата си любов. Можеш да из-
караш най-прекрасното лято, но и най-тъжната си 
есен. Можеш да живееш, но можеш и да съществу-
ваш. Винаги всичко е въпрос на избор, твоя избор.
Така, както всяка една туристическа дестинация, и 
Варна се ражда и умира. Сезоните се менят, лятото 
си отива, зимата идва.
Варна е градът, който може да ти поднесе всичко, 
стига да си отворен да го видиш и вземеш. Има 
страхотната енергия, която е характерна да ври в 
кръвта на един млад човек.
Радвам се, че срещнах втория си роден град. Тук се 
чувствам, сякаш съм у дома, сякаш принадлежа към 
това място. Чувството е уникално.

Катрин
Младенова

23 години
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Варна  е градът, тази младежка морска столица!
Една солена гордост!
Една силна любов!
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ВЕТРОВИЯТ ГРАД

Ветровия град,
ела, приятелю, да видиш.
Снега поради страха си
при него не идва.

Ветровия град,
къщята тъжна песен запели,
а сенките на дърветата
са страховито подивели.

Ветровия град,
времето е мразовито,
а с виелиците става
три пъти по-сърдито.

Ветровия град,
лицето ти замръзва,
може сняг да няма,
но лед ще има да се хлъзнеш.

Ветровия град
мъгливо зловещ е чак,
може и да те отблъсне,
но не, няма никога да ти омръзне.

Ветровия град,
ела, приятелю ,да видиш
и да останеш, ако ти е в сърцето,
и след всичко още пак.

Ивайло
Генов

22 години
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ГРАД ОТ ЦВЕТОВЕ

Винаги можеш да познаеш, че идва ноември, само 
като погледнеш дърветата навън. Злато. Но не 

като лятното златисто. И не като калното септем-
вриийско жълто-зелено. Просто и прелестно злат-
но. Хората казват, че есента е най-ужасният сезон. 
Че тя не носи магията на пролетта или радостта на 
лятото, дори и зимния мраз. Че тя почти не е сезон. 
Просто преход от високите температури на август 
към ледените къси дни на декември. Не е честно. Ес-
ента е най-магическият от всички сезони. Поглеж-
даш навън и виждаш всички тези цветове, нюанси 
на червено и жълто, сивото небе контрастиращо с 
яркостта на листата, все още крепящи се на кесте-
новите клони. Вярно, няма ги бадемовите цветове 
или любовта във въздуха, или изгарящата слънчева 
светлина, или дори бялото снежно небе и мириса на 
студ...
Ако пролетта и лятото бяха съответно зелено и 
жълто, зимата беше синя... А есента... есента беше 
златна. Златна и прекрасна.
Лед, злато и морско-синьо - есенната комбинация 
на морския град. Замръзнала Варна в навечерието 
на Хелоуин, дневното небе не можещо да реши дали 
иска да остане чисто и безоблачно, или да изсипе 
мастилница отгоре си. Въздухът смразяващ, напом-
нящ за идването на зимата, но преди нея един пре-
красен ноември... Ноември на злато и пожълтели 
листи. Ноември на мирис на студ и очакване. Ноем-
ври на всичко и нищо, на спомени и надежда, чиста 
естетика  и песен за душата.

Върви и не спира. Не иска да се прибира, въпреки че 
задълженията висят над главата й като буреносен 
облак. Не иска и да мисли – цяла седмица го е пра-
вила, а и цял месец, цял живот. Прибере ли се денят 
ще свърши, после ще дойде утре, а утре е Хелоуин 
и тази година няма да има Хелоуин. Няма време за 

Искра
Неделчева

22 години
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празници, нито за бягство. Този следобед е един-
ствената почивка, която може да си позволи. После 
животът започва отново и кръговратът се повтаря.
Иска да избяга. И от работата, и от хората, и от гра-
да. Толкова години на повторение, едни и същи ули-
ци, същите червени покриви, контрастиращи с вече 
омастиленото небе. И същото това небе, винаги там, 
все същото, но нюансите му завъртяни в различен 
валс всяка вечер. Как може всичко да е така еднак-
во през годините, но да е различно всяка нощ? И е 
красиво. Толкова красиво, колкото не може да бъде 
другаде. Светлините са в точното количество, за да 
се виждат звездите и луната и въпреки че винаги си 
мечтае за онези метеоритни дъждове, за които гово-
рят в книгите, за падащи звезди и ангели, все пак се 
радва на това, което има. Още повече, че друг не го 
вижда като нея. За жалост и никоя камера, но го има 
успокоението, че гледката е запечатана в душата й. 
Мастиленото небе и светлите звезди, заобикаляща-
та златна есен и белите сгради, червените отраже-
ния на хората по черните улици.
Иска да избяга, но и не иска. Била е и другаде, виж-
дала е луната и в други градове с по-хубави бели 
сгради, по-щастливи хора и по-черни улици. И 
по-ярки звезди е виждала. Запомнила ги е, обеща-
ла им е да ги види отново. Иска да замине, но има 
нещо във варненското небе, което само по себе си е 
причина да остане.
Продължава да върви. От едната й страна е буле-
вардът, от другата извисяващите се сгради. Коли-
те фучат, фаровете им се сливат с уличните лампи, 
светлините танцуват в студения въздух, но не я за-
слепяват. Ярки са, но и те допълват златната карти-
на.
Колкото по-нагоре върви, толкова по-шумен става 
градът. Краят на работната седмица е, хората праз-
нуват, някои се готвят за утре. Всички си почиват 
от задълженията, отдали се на заслужено бягство – 
подобно и на нея. Само че те сигурно осъзнават, че 
това е временно, сигурно затова и му се наслажда-
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ват по-ползотворно. А тя? Тя иска да избяга.
Почти е стигнала центъра. Не знае какво ще прави 
като пристигне, но знае, че засега просто ще върви. 
Още е рано, въпреки че се е стъмнило. Не иска да се 
прибира, въпреки че умира от студ. Сякаш отвътре 
е по-вледенена, отколкото някога ще бъдат ръцете 
й.
Стига края на стената от сгради и решава да свие 
надолу. Внезапно се сеща, че има и друг начин да 
избяга, а съвсем наблизо има магазин за врати към 
подобни бягства. Наскоро са го открили, но пък е 
хубав и светъл. Такъв трябва да бъде подобен ма-
газин.
Забързва крачка, опитвайки да се стопли, а и защо-
то е ентусиазирана от собствената си идея. Почти се 
затичва. От ляво се разнасят всевъзможни мириз-
ми, каращи коремът й да изкъркори, също недово-
лен от живота. Тя въздиша, но не се спира. От дясно 
фонтанът тихичко румоли, нетърпеливо изчакващ 
момента, в който ще запалят светлините му и ще из-
бухне в танц от звуци, цветове и водна магия. Още 
малко надолу, няколко крачки, вече не е толкова 
студено. Центърът е пълен. Десетки хора, с които 
се разминава, всеки отиващ по своя път, дали бягащ 
или прибиращ се към дома си, но все така забърза-
ни и шумни. Почти е стигнала...
В книжарницата е топло, а още с влизането усеща 
собствената си миризма на студ. Вече и на книги. На 
възможности. Винаги е обичала книжарниците, да 
се губи в тях и прекарва часове, просто разглеждай-
ки, посещавайки любимите си, галейки гръбчетата 
им и усмихвайки се, сякаш някой случаен човек ще 
дойде и ще я попита защо е щастлива. И тя ще му 
каже, че това е любимата й книга и че би променила 
и неговия живот. Но това никога не се случва, всич-
ко е в мислите й.
Книгите, от друга страна, винаги отговарят на фан-
тазиите й. Смели са, истинско бягство от реалнос-
тта са, и винаги остават до нея. Книгите я спасяват, 
когато светът не може. А любимите й книжарници 
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никога не я разочароват, дори й носят и допълни-
телни изненади, само веднъж да отиде. Преди годи-
ни, точно на центъра на града, имаше една голяма, 
просторна и жива книжарница. Затвориха я. И до 
днес си спомня онези училищни предиобеди, кога-
то слизаше специално, за да потърси някоя книга. 
После отиваше на училище щастлива и по-богата и 
някак по-лесно понасяше нещата.
Но я затвориха.
Но отвориха други. И въпреки че любимата й кни-
жарница се промени, то книгите останаха същите. 
А местата, от които си ги набавяше, станаха повече. 
По-нови, по-светли, по-книжни. Промяната неви-
наги е лоша.

Лесно беше да купи своето бягство. Списък с жела-
ния имаше винаги, повод да си купи някоя – по-ряд-
ко, затова и улавяше всяка отдала й се възможност. 
А сега?
Сега пътят продължава.
Варна е все така оживена. Небето е станало съвсем 
мастилено, няма го дневния двубой в цветовете. 
Всичко е мрак, но и синьото е достатъчно успо-
кояващо, за да прави дори и идеята за Хелоуин не 
толкова плашеща. Часовникът над театъра свети в 
нюансите на луната, зловещ на фона на небесата. 
Фарът на края на високата кула, светлият пристан 
насред бурно море. Стрелките му се местят бавно, 
карат я да спре и жадно да попива с очи гледката. 
Ако не е пронизващият студ, би останала така с ча-
сове. С всяка минута небето променя нюанса си, а 
часовникът става все по-ярък. Дали утре вечер ще е 
още по-зловещ? Надали. Твърде красив е, за да бъде 
страшен. Като излязъл от приказка. Целият град е 
такъв, окъпан в есенната си магическа палитра.
Продължава да върви. Време е да се прибере. Градът 
ще е там и утре, и след това. Искаше й се да избяга, 
но няма да е днес. Твърде уморена е, твърде изто-
щена, за да търси други причини да остане или да 
замине. Не сега. Няма да мисли за това сега... Въпре-
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ки че си беше казала, че трябва да намери поне една 
причина, голяма, по-голяма от живота, причина, 
която да я накара да остане. А досега всички бяха 
като зрънца, малки светещи точки насред поле от 
тъмно мастило...
Въздъхва и тръгва. Ако ще бяга, единствено сърце-
то й ще я спре. Но не сега. И то е изморено. Има 
нужда да се прибере и да се отдаде на книгата и да 
си представи, че този живот не е неин, че Варна е 
свят на магия, на кралства, на надежда и щастие. На 
нещо, което си струва повече от губенето сред небе-
то и затъването в мечти.

Върви и гледа нагоре. Как може да има нещо тол-
кова красиво, че дори да не може да откъсне очи? 
Физически възможно ли е? Има ли начин? Свежда 
поглед и усмихнато клати глава. Навярно няма, но 
това не е лошо. Та нали го вижда сега, значи е ху-
баво. Усеща как тръпки се прокрадват по гърба й и 
потръпва.
Внезапно спира. Има нещо, изпречило се на пътя й, 
което кара сърцето й да подскочи, да пропусне удар 
и да забрави, че е изморено. Отново е живо, а тя – 
върната към живота. В края на пътя е той. Не са се 
уговаряли, но той е там. Отдавна е спряла да вярва в 
случайности. И на съдба е спряла да се надява. Ако 
сама не може да го постигне – не е било писано, все 
пак няма да гони паднали листа. Но и не знае как да 
го обясни. Има нещо отвътре, допълващо тръпките 
по гърба, което й нашепва, че това не е случайност.
Че за всичко си има причина. Може пък и да е от 
празника. От идеята му за магия, за някакви по-ви-
сши сили. Може и да е от градът. Нали и той винаги 
е бил там, до нея, за нея, опора и бягство.
А може би варненското небе не е единственото, кое-
то я задържа да не избяга. И може би апартаментът 
й не е единственият й дом. Може би домът не е точ-
но определено място, а цял град. Целият свят дори. 
Или домът са хората и те правят града дом? И може 
би книгата не е идеалното бягство и все още има 
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неща в реалността, които да я задържат?
Не знае какво да мисли, но знае, че това не е слу-
чайност. Пристъпва напред, крачка, две, и се добли-
жава до него. Той стои замислен, цигарата в една 
ръка, поредната светлина в увеличаващия се мрак. 
Първоначално не я вижда и няма как да забележи 
напиращата й усмивка. Нито отражението на свет-
лините в очите й. Или колко приказен е контрастът 
между тъмната й коса и бялото лице. И зачервените 
от студа бузи. Подобно на цветовете наоколо – и тя 
е станала част от града, тъмна и светла, мастило и 
злато.
- Здравей – прошепва, а усмивката се усеща в гласа 
й.
Той се стресва, но също се усмихва, когато я поглеж-
да. Радва се да я види.
- Здравей – отвръща. Не може да откъсне очи от 
нея. Тя обаче вдига поглед и кимва към небето и ча-
совника и нощта и града.
- Красиво е, нали?
Той кимва, очите му все така приковани. Забелязал 
е контраста и светлината, която струи от нея.
- Да. Красиво е – отвръща, а когато тя го поглежда 
разтърсва глава. – Къде отиваш?
- Не знам – казва тя. – А ти?
- Исках да се разходя. Да подишам въздух. Искаш ли 
да дойдеш с мен?
Винаги, иска да отговори, но само кимва. И се ус-
михва. Той й отговаря със същото и двамата тръг-
ват. Варна е пълна с възможности, а небето става 
по-мастилено, светлините по-златни. Бягството 
може да почака.



90

Втори национален конкурс „ГРАДЪТ ПРЕЗ МОЯ ПОГЛЕД“ на Фондация „Град и посоки“ 
за фотография и литература

РАЗХОДКА ИЗ ГРАДА

Часовникът с писък заяви на Марио, че е отме-
рил точно осмия час. Това време на Марио беше 

любимото му от целия ден, особено през настъпва-
щата вече есен. Обичаше да излиза на терасата и да 
поема ранния за деня дъх на росата. Въздухът, хла-
ден и гъделичкащ, се докосваше до бялата му кожа, 
а слънцето лениво се отправяше по познатата линя 
над хоризонта и разперваше струи светлина по не-
босвода. Превърна се в ритуал това, да вперва по-
глед към този утринен изгрев и да си пуска лежерна 
музика, която му създаваше това трептене на сети-
вата, които го въвличат в едно по-сантиментално 
усещане.
Марио беше на 18 години, деликатно момче. Ви-
дът му подсказваше една ангелска природа. Кожата 
му беше крехко бяла, необичайно за младежите от 
Варна, които можеха да се похвалят с неспирни-
те плажни вълнения под жежкото морско слънце, 
което им бе подарило един дълготраен тен, който 
да бъде като сувенир, напомнящ им за отминали-
те летни лудории. Очите му яркосини, в русата му 
коса се вплитаха и някои по-светли кичури почти 
до бяло. Беше нисък и със слабо телосложение, а 
устните му бяха обагрени с бонбонена червенина.
Свършвайки с този сутрешен обичай, той си обле-
че една бяла риза и любимите сини дънки и излезе 
да се разходи с най-добрия си приятел. Приятелят 
му се казваше Мартин, с остри черти на лицето, 
мургаво дълго момче, с големи ретро очила, които 
той представяше за отличителния си белег, защото 
по негово мнение всеки уважаващ себе си хипстър 
трябва да се сдобие с такива, с бурен интерес към 
научнофантастичните филми и книги и споделящ 
същата плахост, каквато притежаваше и Марио. 
Двамата обичаха да дискутират необичайни теми 
за момчетата на тяхната възраст. Гмуркаха се сред 
пазарите на града и някои по-очарователни анти-
кварийни магазинчета, в отдадено търсене на ня-

Младен
Йорданов

20 години
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коя бронзова статуетка на източна древна богиня 
или пък старинен ръчен часовник, който е бил гра-
виран с най-добри пожелания от някой верен лю-
бовник. Сред онези старинни вещи нямаше как да 
им отбягнат от погледа и малките будки за книги, 
които бяха покрити с ръжда, придаваща им поли-
ран вид на цирково злато. Доставяше им спокойно 
удоволствие да се ровят сред купчините корици и 
да намират автори, за които дори не са чували, и 
да разберат още една част от този обширен свят. Те 
обичаха да се разхождат заедно, но разходката им 
даваше и нещо различно от ежедневната шумоте-
вица. Двамата попиваха от града, вдъхновяваха се 
от нестандартни хора, подминаващи ги по улицата, 
опияняваха се от импровизациите на уличните му-
зиканти и много други неочаквани от тях впечатле-
ния, които ги връхлитаха и градът като верен дру-
гар им поднасяше.
Двамата се уговориха да се видят пред любимото 
им място – театър „Стоян Бъчваров“. Срещата пре-
мина успешно, но нещо непредвидено привлече 
слуха им. В уговорения час явно течаха репетиции 
за опера. Те доловиха тази неземна композиция и 
Мартин предложи да седнат в малкото паркче зад 
театъра, да послушат малко от красотата и след това 
да продължат с разходката. Марио се съгласи, ма-
кар операта да предизвикваше разностранно усе-
щане у него, защото като беше малък бе принуден 
от родителите си да понася тези скучни музикални 
изпълнения, но израствайки, той осъзна ценността 
на това изкуство…
Слушайки как преминават репетициите от една 
пейка, Мартин каза:
– Странно е, нали, как една музика, как едно такова 
неопределимо нещо може да те накара да преживе-
еш това, което и ти не можеш да си обясниш. Чув-
ства, мисли…
– Просто красота. Красотата не трябва да се обясня-
ва, единственото й предназначение е да се изживее. 
Иначе с мислите си ти я унищожаваш - отговори 
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смирено Марио.
– Даа, може би си прав.
– Виж онази картина, пейзажа със слънцето! - по-
сочи неявно Марио към един пейзаж, изложен на 
своеобразно направен щанд за картини, до който 
стоеше стара вехта жена.
–Ти и твоите залези - с усмивка подчерта Мартин. – 
Хубава е, наистина.
– Хубаво място е това. Художници, картини, оперно 
пеене. И всичко безплатно! - с лек шеговит нюанс 
обобщи Марио.
Внезапно задуха натрапчиво студен вятър, а време-
то се намръщи. Двете момчета решиха да тръгват. 
Мартин предложи да минат по заобиколен път, за 
да удължат разходката. Тръгнаха по пустите улици, 
които бяха притиснати от натежалите дъждовни об-
лаци над тях, светлината на деня беше задушена под 
сивата перелина, с която беше заметнат неочаквано 
този есенен ден, а двете момчета преминаваха през 
гъстата тишина, но противно на всичко, това им 
създаваше приятна и интимна обстановка, в която 
да усетят покоя на мислите си. След няколко неу-
сетно преминали часа вървене стигнаха Историче-
ския музей и за да си отпочинат, те седнаха близко 
до сградата, но и на място, съобразено с желанието и 
на двамата - да имат изглед към пъргавите шадрава-
ни, правещи водно шоу с шумолящите си пируети. 
Обстановката беше непроменливо оскъдна от към 
динамика. Просто покой. Тук-таме се мяркаха ин-
тересни колоритни персони, а на отсрещната пейка 
се бе разположил самотен старец с черен балтон и 
зелен каскет. Той пушеше необезпокоявано цигара 
и с мъдрите си очи преценяваше единиците от хора, 
преминаващи покрай него. До пейката на двете 
момчета беше разположена лампа, която като свежо 
кокиче беше извита и беше на правилно разстоя-
ние от близката ела. Цялата тази обстановка беше 
перфектната композиция за потенциална картина, 
виртуозно изобразена от някой прозорлив худож-
ник, или по-непретенциозният вариант - картичка 
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от онези, които пращаш на любимите си хора от 
местата, които си посетил, и са ценен кадър от фил-
мовата лента на живота ти. Внезапно Марио под-
бутна приятеля си дискретно и с поглед го упъти до 
две малки момчета, братя най-вероятно, и тяхната 
майка. Беше зает делничен ден, а тази дребна жена с 
двете си мъничета се клатеше в умора. Бяха облече-
ни с износени черни дрехи, погледът на децата беше 
увехнал и забит в земята, а майката тежко носеше 
изражение на отчаяност и безизходица. Влачеха се 
толкова измъчено през това пусто пространство. 
Но странното беше, че в тази тъжна и вледеняваща 
картина изпъкваше един тъмен вързоп на гърба на 
едното момче. Той на пръв поглед не се забелязва-
ше, но привлече вниманието на Марио. Очертания-
та, дължината, големината… Да! Това със сигурност 
беше цигулка. Двете момчета бяха безмълвни, но 
като че ли чувстваха и те, и старецът, и грачещи-
те гарвани този ридаещ звук на обвитата цигулка, 
който обливаше с тъпо трептене тежкия въздух. Тя 
беше перфектният разказвач на тази отминаваща 
ги унила реалност. Натрапчивият звук отекваше по 
стъпките на момчето, но за жалост Мартин и Ма-
рио се чувстваха немощни към обърканите й вико-
ве. Надяваха се с добрите си сърца от тази скромна 
цигулка след време да зазвучи изящество и момчето 
да изсвири най-красивата мелодия, която да излеку-
ва всички онези меланхолични образи, тормозещи 
сега пламъка му.
Двамата станаха и продължиха по пътя си. Към 
морската градина те срещнаха много улични музи-
канти и хора опитващи се да привлекат вниманието 
на минувачите с необичайната си енергия и талант. 
Винаги се забавляваха с тях, макар че насладата им 
не беше цяла, защото, подхвърляйки им някоя мо-
нетка, в тях оставаше една горчивина. Всеки уличен 
артист ги вдъхновяваше по различен начин - едно 
момче веднъж им предложи да се пробват да посви-
рят на акордеона му, друг пък жонгльор подхвърля-
ше топките за тенис като факир, който владее със 
завидна прецизност гравитацията. Тези хора бяха 
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техните музи, нови приятелства и нещо отвъд всич-
ко това.
Входът на морската градина се появи пред погледи-
те им. Това беше място, където можеш да се слееш 
с тълпата. Това място можеше да се разглежда като 
сборна точка на контрастите, там, където свършва 
бетонната квадратна реалност на града и започва 
онова толкова абстрактно и чувствено море. А още 
по-конкретна и точна метафора за двустранната ре-
алност беше за тях Конгресният център. Това беше 
като средновековен пазар, където можеш да откри-
еш толкова редки и ценни съкровища. Там не един 
път се замисляха над себе си, света, любовта… ро-
веха се из подрастващите си души, провокирани от 
някой впечатляващ филм, игривата палка на някой 
диригент и най-често - някоя младежка комедия, 
играна от любимите им актьори.
Пристъпиха света на морския безкрай. Бризът ги 
поздрави с непристойна влажна прегръдка, от коя-
то те потрепериха, но тя носеше и едно затоплящо 
усещане.
Крайната им цел днес беше Морският фар. Когато 
те пристигнаха и седнаха на една пейка, благо въз-
дъхнаха и уморените им крака свободно отпуснаха 
мускули. Бяха седнали спокойно хора, някъде по 
двама, някъде по един. Всички те, заедно с двете 
момчета, бяха погълнати от изпъкналия хълм, под 
който се разстилаше успокояваното от вятъра море. 
Платната на акостиралите кораби се клатушкаха 
като палави деца, а морските ветерани бяха излезли 
за кратко, за да запаля по цигара и да се почерпят с 
една чаша стоплящо сърцата им уиски. Марио обо-
жаваше морския безкрай, който продължаваше да 
се лее и отвъд видимия от него хоризонт. Вятърът 
разрошваше неговите платинени коси, а Мартин с 
лъчезарен смях го оприличаваше на морски подво-
ден бурен. Тук, на поредната пейка за днес, отново 
започнаха да обсъждат впечатленията от разходка-
та си, като всеотдайни критици, длъжни да изпъл-
нят дълга към самите себе си. Повлиян от всичко 
видяно, от хората, които срещна, Марио заяви:



95

Втори национален конкурс „ГРАДЪТ ПРЕЗ МОЯ ПОГЛЕД“ на Фондация „Град и посоки“ 
за фотография и литература

– Сещаш ли се онова стихотворение, което ти пра-
тих снощи…на Валери Петров?
– Кое по-точно? - попита объркано Мартин.
– „Хвърчащите хора“. Мислех си… може би тези 
хора, и музикантите, и онова малко момче до Ис-
торическия музей, и онези стари хора, които про-
даваха картини и книги, може би те са от онзи вид 
хвърчащи хора, за които Валери Петров пише. Но 
може би душите им хвърчаха, но телата им бяха не-
преодолимо застопорени на земята.
– Да, но едно същество лети, ако има крила, ако са 
прекършени, то не успява да достигне слънцето - 
отбеляза Мартин със сериозен тон.
Стана късно и двете момчета се разделиха. По вече 
сънените улици на града, които бяха оцветени от 
лимонена светлина, Марио, замислен за отминава-
щия ден, усети, че чрез тази разходка е направил 
един кратък полет над града. Видял е с приятеля си 
всички онези малки детайли, които се открояваха 
и остават за дълго в съзнанието ти. Всички онези 
музиканти, които се рееха сред джазова мелодия, 
всички онези малки погледи, пълзящи по улиците, 
всички камъчета по тротоарите, всички вдъхнове-
ния. Той наистина бе излетял и то под напътствията 
на „хвърчащите хора“. Надяваше се един ден и той 
да живее там горе сред деликатния полъх на вятъра, 
който ти подарява хоризонт отвъд представите ти. 
Утрешният ден обещаваше щипка предизвикател-
ство и безбройни обиколки, с които двете момчета 
щяха да измерват своята младежка енергия и готов-
ността им за удивления сред жужащия град.
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РУСАЛКА

Не съм от знатно потекло,
градът за мен е бучка захар,
търся оптималното число,
на фона на североизточния вятър.

Ах, колко те обичам, Варна,
с целия ти блясък и разкош,
и как безкрайно съм ти благодарна,
че приюти ме във онази нощ.

Ръждивата буна – благородната ти ръка
към повърхностната синя сияйност.
Ти си русалка, нямаш крака.
Да дойда при тебе не беше случайност.

Годините не са за месец и месеците дни не са.
Изотопните ми настроения.
Какво ли можех да ти донеса –
изумрудени очи и откровения.

Щастлива си със грим от водорасли
и пудра от локали,
с теб сме още недорасли,
ще плуваме, русалке, докога ли?

Мария
Иванова
Рускова
(М.И.Р.)

23 години
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ГРАДСКА МЕЧТА 

Градските хора имат своите малки мечти: малко 
тишина!  малко спокойствие! малко простран-

ство – мооооля!
Така мечтая, когато съм изморена след състезание.
Спортувам от малка. Моят любим спорт е леката 
атлетика. Харесвам дългия скок и мятането на ко-
пие. Мечтая да участвам на голямата олимпиада, 
която ще се проведе догодина в Рио де Жанейро, 
Бразилия. За мен ще е голяма гордост, ако на тако-
ва значимо събитие се издигне българското знаме 
и прозвучи българският химн. Всеки труд се въз-
награждава, затова ще се трудя и аз. 
Мечтая  да завърша Националната спортна акаде-
мия и да стана добър треньор. Спортът е език, на 
който говорят всички хора по света. Той е здраве. 
Той носи вяра. Надявам се, някой ден да стана до-
бър спортист и да представям България и училище-
то, в което уча. 
Благодарение на моите треньори участвах на све-
товното първенство в Южна Корея. Да си на тако-
ва голямо състезание е нещо невероятно – чувство, 
което не може да се опише. Запознаваш се с много 
хора, научаваш нови неща за различните страни, 
намираш си нови приятели. 
Рано или късно, мечтите се сбъдват, затова не спи-
райте да мечтаете!

Фатме
Исмаил

18 години

СОУ за деца 
с нарушено 

зрение -
Варна
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