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От какво се опиваме – 
от вино или от любов?

   За втора поредна година Регионална библиотека „П.Р. Славейков” 
организира сблъсък между празниците на Купидон и Трифон Зарезан. 
Страстен защитник на Свети Валентин бе Хуманитарна гимназия, а на Св. 
Трифон – Старопрестолна гимназия по икономика. 
   Участниците, опиянени от двойния празник, показаха знания и умения, 
свързани с виното и любовта. Имаше много целувки и прегръдки, 
демонстрации чрез различни изкуства на любовен грим, маникюр, боди 
арт, прически, икебана, оригами и др. За доброто настроение допринесоха 
тематично ориентираните картини на ученици от 8-ми и 9-ти клас на ХГ. 
   Двата отбора се забавляваха истински, но накрая победи отборът, познавач 
на любовта и ценител на  виното.

Мирелла СОМОВА, 12б  

ОТ КАКВО СЕ ОПИВАТЕ? ОТ ВИНО ИЛИ ОТ ЛЮБОВ? 

Даниела Илиева:
-Разбира се, че от любовта, защото виното 
опиянява тялото, а любовта - душата.

Симона Димитрова:
-И двете въздействат еднакво, но
 зависи от количеството.

Благомира  
Любенова:
-Любовта е опиянение на духа, а 
виното на тялото, но разликата е 
там, че любовта може да опияни
 тялото, което я прави по-
опияняваща и по-пристрастяваща от 
всичко останало.

Емил Томов:
-Опиянението е свъразано с любовта, 

защото да обичаш, значи да центрираш чувствата си в една 
крайност. Любовта е най-голямото доказателство за съвкупността
 от най-силните чувства, които може да изпита човек.

Радостина Нонова:
-По принцип и от двете. По - голямата наслада 
от опиянението идва от любовта, но когато се 
разочароваме от нея, използваме виното за утеха.

Мария Чавдарова:
-От любовта, защото съм познала любовта и тя за 
мен е най-важното и опияняващото.

      Искра ЛАЗАРОВА, 11б 
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Справям се 
самостоятелно!

Отличия от Града на сините камъни
  „Народе, добре, че умееш да пееш! Как иначе би преживял?” Това бе 
тематично озаглавеният национален конкурс по стихове на Дамян Дамянов. 
Организатор е Хуманитарна гимназия – гр. Сливен. С второ и трето място 
за поезия са отличени нашите ученици. Виктория Великова и Тихомир 
Тодоров и двамата от 10в клас, са бъдещите ни поетични надежди. 
Наградите са признание както за Виктория и Тихомир, така и за тяхната 
учителка по литература г-жа Бонка Дочева.

Народе, добре, че умееш да пееш!
Как иначе би преживял?

Народе, добре, че умееш да пееш
и в битки, и в радост, и в скръб.

С твойте нечувани песни,
ти покорил си света.

Народе, добре, че умееш да пееш!
Когато най-много си тъжал.
Създал си творби чудотворни

и нивга не си се предал.

Народе, добре, че умееш да пееш,
през зимата, когато сняг е валял,

през лятото и късната есен,
иначе как би преживял?

Виктория ВЕЛИКОВА, 10в

Народе, добре, че умееш да пееш!
Как иначе би преживял? 

Колко мъки, колко тегла,
робство, неволи ти изживя,

труден бе пътя ти – борбен, свиреп,
но песента бе винаги с теб.

Знамето бойно в битки ти защити,
с песен в сърцата войнишки ти опази,
духът ти юнашки не попадна във плен,

затуй песента ти и днес живее във мен.

И днес във неволи, народе живееш,
народе, добре че умееш да пееш.

И по колена даже да лазим,
и в бедност да газим,

твойте песни, вечно ще пазим.

И накрая като горд българин,
ще възкликна – народе мой – пей,

защото с песен по – лесно
се живей!

Тихомир ТОДОРОВ, 10в

СБЛЪСЪК

И през учебната 2009 година Хуманитарна гимназия участва в програмата 
за създаване на Младежки театрално – дискусионни клубове „Граждани на 
Европа”. Участието ни ще завърши с представяне на фестивала „Агора” в 
София през септември, когато младите актьори ще представят кратка сцена 
по проблема насилие в училище.

Китайски колорит 
в Хуманитарна 

На етаж в Хуманитарна 
гимназия по програма AIE-
SEC – Национално студентско 

сдружение за образователен 
обмен е Ли Уен. Тя привнесе своя 
уникален китайски колорит в 
училище със своето присъствие 
и информацията, която ни 
поднесе за Китай. Уенди, както 
я наричаме в училище, учи в 
университета за Международен 
бизнес и икономика в Бейджин. 
По програма е предвидено тя да 
работи в сферите-Лингвистика, 
културология, междукултурно 
обучение и международно 
образование.

Анелия ХРИСТОВА, 10в
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ЛЮБОВНА МАГИЯ

Частна
печатница

тел.: 062/498-45
факс:062/498-95

Откакто си тръгна

Не ям, не спя.
Само мисля.
Мисля и страдам.
Всички казват:
„Не си заслужава!”
Не ми помагат,
напротив.
Започвам
да те защитавам,
нищо, че си виновен
и не заслужаваш,
но какво да правя
аз съм една глупачка,
влюбена до уши
в човек,който
не ебава за нея.
Викам и крещя
без видима причина.
Всички питат:
„Какво ти е? Добре ли си?”
Не, не съм добре.
Умирам,
не разбирате ли,
че болката е 
убийствена,
сякаш някой
с нож разполовява
сърцето ми.
Боли ме.
Не разбирате ли
бе, хора?
Никога ли 
не сте обичали?
Аз обичам,
но сега страдам,
защото мен
вече не ме обичат.

Нанси АНТИМОВА, 12г

Спомени. За пореден 
път се замислям за 
нещо от миналото. 
Нещо, което стана 
на празника на 
влюбените. И сега 
пак се натъжавам. 
На този ден, преди 
няколко години, 
съдбата ме изигра.
   Беше Свети 
Валентин. Топъл ден. 
Слънцето се подаваше 
зад белите пухкави 
облачета по синьото 
небе. Очертаваше се 
денят да е прекрасен. 
Никой, дори и аз, 
не подозираше, че 

всъщност за мен 
денят ще е един 
от най-ужасните в 
живота ми. Някой 
имаше план, хубав, 
но и рискован. 
Той знаеше, че го 
обичам, казвала му 
го бях няколко пъти. 
Имаше си приятелка, 
дори я познавах. Но 
въпреки това отново 
ме потърси. Беше 
минало около година 
от последната ни 
среща, но аз още 
изпитвах чувства 
към този човек. 
Последния път дори 

не ми обясни причини 
за раздялата. После 
нямаше смелостта да 
ме погледне в очите. 
Точно заради това се 
опитах да го намразя. 
Почти успях, докато... 
не го видях отново. 
И пак го обикнах. 
Разумът ми казваше 
да не ходя на тази 
среща, но сърцето 
говореше друго. 
Чудих се дали тази 
среща ще е поредната 
глупава или ще е по-
специална. Не знаех 
какво чувства той. А 
и за себе си не знаех. 

Бях толкова объркана. 
Надявах се да ми каже 
само едно – че все 
още има чувства към 
мене. Все пак беше 
14 февруари. Но за 
какво ли се надявах, 
след като той вече 
имаше друга. Мразех 
я!
   Говорих с 
приятелките ми, 
исках им съвет дали 
да се видя с него. Те 
ме предупреждаваха, 
че ще съжалявам, 
но не ги послушах. 
Толкова ми 
липсваше. Видяхме 

се, говорихме дълго. 
Попитах дали някога 
пак ще се съберем. 
Каза ми само едно 
изречение, поне само 
това чух, защото 
си тръгнах веднага. 
Каза ми, че това 
било невъзможно. И 
отново не изтъкна 
причини. Затова си 
тръгнах, едва не се 
разплаках пред него. 
Защо не послушах 
приятелките си?! 
   Е, сега, след две 
години, си намерих 
човек, който ме 
обича истински и аз 

него. А онова момче? 
Момчето без име, 
тоест без значение 
за мен, повече не го 
видях. Преместих 
се в друг град, но 
важното е, че го 
забравих. Все пак 
мразя Св. Валентин 
точно заради това. 
Но се радвам, че тази 
приказка има Happy 
End.

Ралица 
ДРАГАНЧЕВА, 8a

МОМЧЕТО БЕЗ ИМЕ

Защо

Защо, когато те погледна,
Сякаш друга ставам аз?
Защо усмивката поредна
Ми е нужна всеки час?

Защо, когато те целувам,
Сякаш огън в мен гори.

И всяка нощ все теб сънувам.
И мечтая си дори?

Дали ще те обичам всеки идващ ден?
Все повече и повече, когато си до мен?

                                                                                             
Диана ГАНЕВА, 9а

При нея се върни

Не ме търси сред погледи и силуети.
Не ме очаквай да се появя до теб.
Ръцете ни не си представяй слети.

Не гледай гълъбите влюбени в небето.
Недей... я наранява, остани при нея!
Жената, с която преживял си всичко.

Аз знам!
Не! Сигурна съм, че тя

от себе си те повече обича.
Повярвай ми! Аз знам какво загубвам.

Не питай повече! При нея се върни.
А блясъкът в очите и, когато те посрещне

домът ви като ореол ще озари.

Диана ГАНЕВА, 9а

Влюбени

   Зачервени лица. Учестено 
сърцебиене. Изпотени ръце. 
Само някои от външните 
признаци на любовта. В самото 
тяло определени химични 
реакции доказват, че Купидон ни 
е улучил със стрелата си.
   Влюбването преминава през 
три фази, а във всяка от тях 
стават различни биохимични 
рекации.
   Първа фаза – подтикът на 
половите хормони или страстта.
   Втора фаза – фазата на 
истинското „заболяване” или 

на привличането. Когато хората 
се влюбват, не могат да мислят 
за нищо друго. Дори губят 
апетита си и спят по-малко, за да 
имат повече време да мислят за 
любимата/любимия.
   Трета фаза – привързването 
един към друг. Ако връзката 
продължи, тази фаза следва 
привличането. Ако хората останат 
само с привличането, никаква 
работа не биха свършили. А и 
човечеството щеше да изчезне.

Полина ГЛИНДЖУРСКА, 8а

Проклета любов

Всяка твоя целувка е желана.
Всяка ласка е премълчана.

Всеки допир ми шепти:
„ Обичам те! ”.

Но ти разскъса моите мечти,
пречупи вярата ми

и си отиде без да знам защо.
Проклета любов прониза ми сърцето.
Благословена любов ме понесе към 

небето.
Открадна ми съня.

Въздуха спря.
Сърцето ми замря.

Не мога да те забравя.
Нося те в душата си.

Помня вчера ме прегърна.
Толкова ме обичаше,

а сега си тръгна.
Какво да направя, 
за да те забравя?

Биляна ГЕНКОВА, 9а

Остани!

Със сълзите в очите аз изпращам
последните ти стъпки във ноща.

Със кървави ръце прегръщам
изчезващата сянка на деня.

Ръцете ти сега ще галят друга.
И ще целуваш нечии очи.

Сърцето ми ограби и погуби!
Не искам да отиваш...Остани!

Диана ГАНЕВА, 9а
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Терористите в телевизията 
днес са много. Те плъзват по най 
- известните телевизии като Нова 
ТВ, БТВ и БНТ 1. Всеки човек 
разбира понятието „телевизионен 
терорист” по различен начин. Но 
какво всъщност означава да си 
телевизионен терорист?
   Дали ще се опитвам да пробутам 
поредния неуспешен продукт, 
да отегчавам зрителите с дълги 
реклами, или просто ще водиш 
„най-хитовото” шоу в ефир, това 
според мен се квалифицира като 
тероризъм.
   Малко след официалната поява 
на телевизията, в света дребните 
рекламаджии, пускали своите 
реклами по радио, вестници, по 
билбордове и други такива места, 
нападнали и телевизионната 
мрежа. Знам, че в началото  са 

били рекламите на 
много популярния днес 
Роналд Макдоналд, 
световноразпространена линия за 
хранителни заведения. Техните 
реклами се състоят от всякакви 
безумици, за да привлекат 
аудиторията, като например един 
глуповат, шарен клоун, който 
танцува и се опитва да пробута 
магазините за хамбургери на 
Макдоналдс. След тях се раждат 
всякакви други рекламатори с 
цел да зарибяват хората с техните 
продукти.
   У нас тези така наречени 
„терористи” не липсват. Първо 
набират инерция в малките 
кабелни телевизии, а след това 
атакуват и водещите телевизии. 
Терористичните атаки са все по-
срещани.

 Вече има и цяла телевизия 
терорист! Много обичаната от 
всички телевизия в България 
- „Планета”. Според мен тя е 
най-голямата терористична 
групировка в медийното 
пространство. Програмата й 
се състои от куп безсмислени 
предавания. Повечето време 
можем да видим как някаква 
пищна девойка друса дупе и 
пее за мъжете в дискотеката, и 
обсъжда клюките от кафенетата. 
И без това пропадащите деца в 
България , скачат в нови дълбоки 
ями, гледайки тази телевизия.
   Разбира се, че собствениците на 
телевизиите нямат нищо против 
рекламите и шоутата - терористи, 
след като в България хората ги 
подкрепят, като ги гледат нон -
стоп и благодарение на това се 

изкарват милиони левове. Точно 
в днешно време са най-важна 
цел за всички, а деградацията 
на младото поколение остава на 
заден план.
   Терористите от телевизионния 
екран са реалност и вече ги има 
във всяка телевизия. Реклами, 
реалити шоута и дори телевизии 
набират скорост, и осъществяват 
своя „атентат”. Всичко се стоварва 
върху бъдещето на света – децата. 
„Специалните части” – СЕМ, от 
които се очаква да не допускат 
това да се случи, си почиват, дори 
и оказват подкрепа. Зрителите пък 
са безразлични. Все пак  някой 
трябва да спре този хаос.

Манол ЕМАНУИЛОВ, 10 а

ТЕРОРИСТИ ОТ ТЕЛЕВИЗИОННИЯ ЕКРАН

   Нещо, което събужда 
интереса у човек, но в същото 
време го провокира, са 
медиите. Има предостатъчно 
медии в България и в света, 
всяка със своите господари.            
Предпочитам да започна 
с  Българската национална 
телевизия (БНТ). Канал със 
солидна история и сериозни 
постижения в настоящето. 
Канал, от чиито предавания 
може да се научи много за 
България. А колко битки са се 
водили по този канал – едва 
ли ще ви стигне месец да ги 
изброите. Хиляди дискусии. 
Излъчвани са и продължават да 
излъчват и футболните битки 
на България: Левски-ЦСКА, 
Ботев(Пд)-Локомотив(Пд) 
и това е само началото. 
Единственото лошо нещо в 
БНТ,  което не е българско 
– Новините на турски език.
   Мисля, че е време да 
сменим медията и да кажем 
какво се случва в останалите 
телевизии – bTV! Кой ли не е 
чувал за този канал? Канал със 

собствена политика и истински 
фенове. Може би защото при 
тях е най-големият шоумен на 
България – Слави Трифонов. 
С хилядите излъчвания, той 
успява да намери актуални 
теми и атрактивни гости 
за всички зрители. Добър 
професионалист, който 
разбира от шоу, бизнес, 
политика, спорт и т.н. бТВ 
е каналът, който излъчва 
и музикалните идоли на 
България. Music Idol вече 
пусна две супер звезди. Два 
музикални идола. Скоро ще 
започне и третият сезон на 
предаването. Или пък  Fort 
Boyard с битката между трите 
съседни балкански държави. 
Ами Шампионската лига? 
Най-престижният трофей 
в Европа, турнир, донесъл 
толкова много емоции на 
феновете на футбола, и то 
благодарение на bTV. 
   Диема+ и Диема 2– това са 
двете ми любими телевизии, 
защото излъчват Английската 
висша лига и чрез тези два 

канала мога да наблюдавам 
развитието на любимия ми 
клуб Манчестър Юнайтед. 
Не липсват обзори и анализи, 
филми, които се помнят вечно, 
интервюта, публицистика.
   Да погостуваме на спортната 
телевизия Ринг. Каналът 
излъчва всички мачове от 
„А” футболна група, Купата 
на България и Суперкупата 
на България, баскетболни 
мачове. Жилет световен спорт, 
анализи за всякакви спортове 
и любимото ми Студио 
футбол – истински господари 
на ефира!
   GTV е комедийният 
канал на България. Ако сте 
тъжни, пуснете GTV и ще се 
усмихнете. Но GTV е каналът, 
който събира пред екрана и 
почитателите на Световната 
федерация по кеч.
   Никой не може да каже, че 
нямаме избор сред толкова 
телевизии, всяка със своите 
господари .

Денислав ЖЕЛЯЗКОВ, 10 а  

ГОСПОДАРИ  НА  ЕФИРА

      Най-накрая близките на пострадалите в 
жестоката катастрофа край Приморско ще 
могат да си отдъхнат облекчени – виновният 
ще бъде наказан. Но не е ясно защо беше 
нужно да мине една година и половина, 
докато справедливостта възтържествува. 
Престъплението си е престъпление, 
независимо кой го извършва. Разбира се, 
нито компенсациите, нито затворът ще върнат 
времето назад и ще спрат мъката на роднините 
и пострадалите. Вече 6 месеца Мануела 
Горсова е в болница в Израел, състоянието 

й се подобрява, но изключително бавно. В 
катастрофата почина и приятелят й Петър. 
Колкото и да сме благодарни на Максим, че 
прослави България, човешкият живот е най-
важен, а той успя да съсипе няколко.
    Няколко години затвор не са гаранция, че това 
няма да се повтори или че случилото се е вече 
забравено. Но поне българското правосъдие 
ще покаже на обикновените граждани, че 
всички сме равни пред закона и може би скоро 
ще живеем в един по-справедлив свят.

Виолета РАЧЕВА, 12д

   Бургаският съд промени присъдата на 
Максим Стависки. Но дали новата мярка 
ще бъде достатъчна на семействата да 
излекуват стреса, в който олимпийският 
шампион ги остави? Не, естествено...
    Въпреки че Стависки буди у хората 
съпричастност и изкарването на крайната 
присъда кара зрителите някак си да го 
съжаляват и дори да му простят... Но 
нека се вгледаме в този човек не като 
в шампион, представил много пъти 
България на състезания, а да го погледнем 
като човек, разрушил няколко семейства:  
убил човек и провалил живота на две 
млади момичета. За такъв човек не 
трябва да има обжалване, а да получи 

присъдата, съответстваща на деянието. И 
това наистина ще го разберете, ако поне 
за миг си представите, че сте на мястото 
на будната, но парализирана на легло 
Мануела или за все още стресираната 
Йоана. За тях, а също и за починалия на 
място Петър.
     Дали ще бъде достатъчно човекът, 
извършил това деяние, да бъде затворен за 
някакви си две години и половина, и то не 
в затвор, а в затворническо общежитие? 
Съмнявам се! За Максим Стависки дори 
присъдата „до живот” може би няма 
да бъде достатъчна. Справедливо бе 
увеличена неговата присъда.

Пламена АНГЕЛОВА, 12д

ЗАТВОР ЗА МАКСИМ

ЕФЕКТИВНА ПРИСЪДА ЗА СТАВИСКИ

 Имало времена, древни 
времена, когато хората по 
земята посвещавали голяма 
част от живота си на вярата 
и религията. Благодарение 
на хората, живели в 
праисторическите времена, 
ние сме добили някаква 
бегла представа за това какво 
са руните, древните символи, 
митичните създания и 
религии. За съжаление обаче, 
не всичко, в което са вярвали 
латинците и прадедите им 
намира място в нашата 
модерна и посна култура. 
  Затова реших да ви разкажа 
за всичко мистично, свързано 
с далечните цивилизации, 
тъй като смятам, че не бива 
да забравяме и отхвърляме 
нещо, в което са вярвали 
хиляди…
 След тонове прочетена 
литература и часове ровене в 
интернет, аз осъзнах, че всеки 

от нас е чувал по нещичко за 
онова, за което смятам да ви 
разкажа. Лошото е, че всеки е 
чувал нещо съвсем различно 
от това, което е чул друг. 
Така се получава ефектът 
на развален телефон, което 
поражда абсурди, свързани 
с мистиката. Дълго се чудех 
откъде да започна. Дали 
да ви разкажа за силата на 
редките камъни или пък за 
някое митично същество като 
вампира например? Мисля 
да започна с нещо по-голямо, 
по-глобално...
 Много хора смятат, че 
Окултизмът е нещо лошо и 
зловещо.  Думата Окултизъм 
се превежда буквално като 
“скрит” или “невиждащ се” . 
Идва от латинската дума Oc-
cultus, която се използвала, за 
да опише духовни познания, 
които иначе е трудно да се 
обяснят. Окултизъм дори 

може да се приеме като 
синоним на “паранормално”, 
което пък от своя страна 
означава нещо, което все още 
не е обяснено от науката. 
С днешното си модерно 
тълкуване обаче Окултизмът 
редовно се използва, за да 
наклеветява други различни 
религии и вярвания, т.е. 
отново да им придаде 
зловеща и тъмна „репутация”. 
Според лични тълкувания и 
източници на информация 
терминът “Окултизъм” се 
използва от просветени 
хора по латинските земи, 
за да опишат всичко 
свръхестествено, всичко, 
което е в противоречие 
с  християнството (тъй 
като по онези времена, ако 
отречеш някои канон, гориш 
на клада, обвинен, че си 
магьосник или вещица). 
Всичко, което се случва след 

живота, всичко, в което има 
зачатък на паранормалното.  
Тук държа да подчертая, 
че думата “култ” няма 
нищо общо с Окултизма. 
Дори двете изпадат в 
противоречие. Човек, който 
е увлечен по Окултизма, 
трудно би се приобщил към 
някои култ. Защото обратно 
на разбиранията за култ, 
Окултизмът подтиква кум 
духовна свобода. Той е за 
хора, готови да разследват 
мистериите на света, готови 
да мислят за това какво е 
тяхното място в него. Може 
би виновникът за грешните 
представи, които имаме са 
Холивудските филми. Не 
мислите ли? Много хора 
свързват магьосничеството 
с Окултизма и са прави, но 
някои от тях се объркват 
и правят асоциации с 
“поклонения към Дявола” 

или нещо подобно. 
Всъщност магьосничеството 
си има своите древни 
практики, ритуали дори, 
но е съществувало далеч 
преди Юдейските учени да 
опишат дявола в техните 
учебници. Езичниците дори 
не вярвали в Сатаната, също 
както Християните, преди 
църквата да изгради образа 
на Лукавия, взаимствайки  
от някои езически богове 
като Pan и Cerunnos с цел 
до покажат колко е “лошо” 
езичеството. 
  Но нека засега спрем до 
тук. Надявам се да съм 
ви запознал достатъчно с 
термина Окултизъм, защото 
занапред ще го ползваме 
често. Хубаво е всеки, 
който мисли да се включи 
в окултния свят било през 
мирогледа на християните 
или езичниците или някои 

други, да напише домашното 
си преди това.  Да правиш 
нещо в живота си, с което 
не си напълно запознат или 
не си разбрал, носи своите 
рискове. Когато прекрачиш 
границата и навлезеш в 
опасните води е хубаво  да 
съдиш хората по техните 
действия, а не по техните 
вярвания и предразсъдъци. И 
помни, че всичко в този свят 
има своите добри и лоши 
черти.
  В следващата част реших 
да поговорим за нещо, което 
буди интерес в много учени, 
просветени, а и в масите като 
нас. Във втора част ще се 
запознаем с пентаграмът
и неговите значения.

Младен  БОРИСОВ,  12г

ОКУЛТИЗЪМ  Мистерия,  магия и древни символи 
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През първите дни на месец февруари овните ще 
са в затишие, но14 ще изживеят най вълшебни 
мигове с любим човек. Вечерта ще е щура, 
внимавайте! До края на месеца ще сте опиянени…ОВЕН

ТЕЛЕЦ

Месецът е хубав и благоприятен за любовни 
изживявания. Възможно е да попаднете в любовен 
петоъгълник! Купонът ще е с вас! Очаква ви 
шеметно пътешествие…

Колкото и да избягвате партитата, веселбата 
ще е с вас. Месецът на любовта никак няма да е 
скучен! Очакват ви двама, които ще се борят със 
зъби и нокти за вас, но последната дума е ваша. 
Неочаквани изненади!БЛИЗНАЦИ

РАК

Ще ви бъде скучно! Добре е да излезете от 
черупката си! Внимавайте с Везните, възможно е 
да имате разногласия по даден проблем. Месецът 
няма да е особено любовен.

ЛЪВ

Месец февруари е слънчев, както и вашето 
настроение. Купонясвайте на макс. Правете 
всичко, което искате, не му мислете, звездите са с 
вас! Вечерта на 14 февруари ще е романтична.

ДЕВА

Ще бъдете опиянени не до края на месеца, а до 
края на годината. Весели дни, много приятели и 
щуротии... Вечерите ще са топли и изпълнени с 
любов и изненади.

ВЕЗНИ

В месеца на любовта ще бъдете опиянени от 
вниманието на нова тръпка. Доскорошната 
ви самота в близко бъдеще ще се замени със 
страстна връзка с неочакван за вас партньор.

СКОРПИОН

В периода около Свети Валентин мръсното 
ви подсъзнание е в пълната си сила. Честите 
флиртове с противоположния пол са успешни. 
Звездите ви съветват, ако сте объркани и 
самотни, да преориентирате познанствата си.

СТРЕЛЕЦ

В този период свалките при вас са излишни, вие 
директно приканвате половинката си за страстни 
преживявания  в любовната нощ. Пригответе се за 
дълъг уикенд между завивките.

КОЗИРОГ

Както през цялата година, така и в месеца на 
любовта с половинката ще се ограничите изцяло в 
платонични усещания. Сексът ще остане мираж 
за повечето представители на тази зодия.

ВОДОЛЕЙ

Доста празници ви се събират през този период. 
Под влияние на много алкохол ще направите неща, 
за които не сте подозирали, че се крият у вас. 
Звездите ви съветват в деня на  Св. Валентин 
да отваряте очите си на четири, току виж сте 
срещнали любовта.

РИБИ

Вие сте като затишие пред буря. През деня ще 
отбележите деня с чаша вино, но вечерта ще 
приеме обрат, за който не сте и мечтали. Мъже, 
звездите ви съветват да изненадате половинката 
си с вечеря на свещи и малък подарък от 
стилно бельо. Това ще ви донесе дни на приятни 
изживявания.

ХОРОСКОП
В оковите на собствената си 

съвест и съдба
След безброй грешки
дойде наказанието на лошата съдба,
дойде Страшният съд,отсъждащ-
скръб и самота.
Остана сама,но  защо?
За да платиш голямата цена-
цената на лъжите и на още куб неща.
Плащаш и си тръгваш,
защото си изгубил голямата игра.
Игра на празни думи,
на лоши намерения.
Игра на изпросени целувки,
на фалшиви усмивки.
И осъзнаваш колко време си прекарал в 
слепота.
И защото така е изгодно,
защото те е страх да погледнеш
какво ти е отредила съдбата.
Затваряш очи и чакаш.
Чакаш да дойде Демонът на изкуплението
и да повлече разбитото ти сърце към Ада.
Чакаш да спре болката,
която те кара да се влачиш и унижаваш.
Затваряш очи и чакаш,
докато собствената ти съвест
не те накара да полудееш.
И защо?
Защото си го обичала
и продължаваш да го обичаш.
И защото си била толкова лекомислена,
че само за един-единствен миг
пропиля толкова мечти.
Сега си сама.
И ще е така,докато не платиш.
Не платиш на Дявола,
който те измами и изкуши,
който те накара да захвърлиш всичко,
за добре измислени лъскави лъжи.
А той дори не иска да те изслуша.
Заслужаваш да се скиташ 
в този лабиринт от самота,
да търсиш вярната пътека,
а да не я откриваш.
И колкото по-навътре навлизаш,
толкова по-ясни стават спомените,
а болката и срахът са се вкопчили в теб

и те преследват към изхода,
който не намираш.
Ден след ден чезнеш в бездна от ярост.
Мразиш себе си,а не него.
Мразиш се и затова понясяш
тежката си присъда,
а нима не я заслужаваш?
Напротив!
Сама сключи тази сделка с Дявола,
който в замяна те научи,
да си като него.
И сега ще платиш,но не можеш да спреш
да се питаш:до кога?
Докато и последната капка живот
не напусне тялото ти.
Докато не затвориш очи и не видиш
собственото си бесило.
Толкова ли много сгреши?
Та нали всеки прави грешки,
защо тогава ни боли повече от чуждите?
Не страда ли достатъчно,
няма ли капка милост за теб?
Или би трябвало отначало да видиш
грешките си,
бавно да минеш през момента
на наказанието
и да стигнеш до там, че вместо теб,
той прегръща надгробният камък.
Вместо в косите ти заравя пръсти
в студената земя.
Вместо да нашепва името ти, да чете надпис:
„тук почива”....... от какво да почиваш?
От това да нараняваш хората?
Злото няма почивен ден.
Но когато се поправиш,
когато премислиш грешките си-
нямаш ли право на втори шанс?
Нямаш ли право на покой?
Или душата ти остава да витае
като призрак, търсещ утеха.
Търсиш, но намираш ли?
Или намира съдещи погледи, обидни думи?
Никой не заслужава тази съдба!
Това е по-жестоко и от самата теб,
и от лъжите, които си изричала.
По-страшно и от проклетата самота,
в която е забулена душата ти.
По-жестоко и от смъртта!

Ивелина ИВАНОВА, 12г

  Благотворителна акция
  Дом „Пеньо и Мария Велкови” е създаден 
през 1916г. по волята на заможния дряновски 
търговец – Пеньо Велков. Същата година 
той дарява пари за построяването на дом 
за момичета на разведени или починали 
родители. От тогава до сега съществува като 
дом за деца, лишени от родителска грижа. 
Сградата, в която  пребивават  децата, е 
построена през 1950г. специално за дом за 
момичета.
     В момента в дома живеят 25 момчета и 32 
момичета на възраст от 3 до 19 години. Всяко 
дете има свой индивидуален план, по който 
възпитателите работят. По-трудолюбивите 
деца след навършване на 19-годишна възраст 
излизат на квартира., но едно не е оставено на 
улицата, ако няма къде да отиде.
Абитуриентите живеят в така нареченото 
„защитено пространство”. Учениците са 
добри деца,– учтиви и възпитани, дори по-
големите се грижат за по-малките. Грижат 
се също и за реда в собствените си стаи и 
за дисциплината в компютърния си кабинет, 
в който възпитателите не влизат. Те сами 
определят кой и кога да използва компютрите. 
Атмосферата в целия дом е приятна, няма 
конфликти между децата – уважават се и си 
помагат.
     Директорката на дома за деца –  Ценка 
Банкова беше възхитена от дарението на 
Хуманитарна гимназия.

Даниела ТОНЧЕВА,
Мартина ГОСПОДИНОВА, 12 Д

Отшумяха вълненията около 
благотворителната акция на гимназията по 
Коледа. Част от учениците хвърлиха сериозна 
доза ентусиазъм и реализираха идеята за 
отваряне на човешките сърца към добри дела. 
Пълноценно участваха представители на 8а, 
9а, 9б, 12б и 12д клас. Няма да изброяваме 
имената им, но ще им кажем, че те, освен 
грамотите „Голямо сърце”, са истински 
алтруисти. Със събраните средства бе купен 
електрически бойлер за Дом „Мария и Пеньо 
Велкови”.
Да пожелаем на учениците от ХГ, 
участници в благотворителната акция, 
да представят своята добра практика 
достатъчно мотивирано, за да се преборят 
за националната награда „Добро сърце”, 
която се присъжда за постъпка, помогнала за 
душевния комфорт на друг човек или група от 
хора.

„Междучасие”


