


 Едно от многото 

 възможни обяснения 

 за нашата необяснима любов към 

 Гимназията 

 са песните… 

 

 Нашите песни! 

 

 Преди 5, 15, 35 и дори повече 

 години е звучала песен, 

 която ни е свързвала и с 

 любимото училище, 

 и помежду ни. 

 И в нея е била заложена магията, 

 която ни помага 

 да преодолявам е времето 

 и разстоянията 

 и да бъдем пак заедно. 

 Такива, каквито бяхме, 

 и такива, каквито сме… 

 

 С нашите песни! 

 

 19 март 2003 г. 

 

 



BEAU LYCEE 

 

Texte: Roger Catoir 

Musique: Vania Panteva 

 

 1. Beau lycée «Joliot-Curie», 

 Tu remplis nos coeurs de joie. 

 {Heureuses années d'école! 

 Tu nous prépares à la vie.} 2 

 

 Refrain: Il n'y a pas plus cher que toi 

 Sous le beau ciel d'azur. 

 Tu remplis nos jeunes âmes — 

 Nous transmettrons le flambeau. 

 

 2. Dans la classe, penchés sur nos bancs. 

 Nous lisons et travaillons. 

 {Transportés d'enthousiasme. 

 Nous bâtirons l'avenir.} 2 

 

 Refrain:… 

 

 

 



HIMNO DEL LICEO F. JULIOT-CURIE 

 

Traducción; Srebrina Petrova — 

grado Xe 15.01.2001 

 
 1. O, liceo Joliot — Curie 

 Haz mi corazón latir 

 En los años más felices 

 Enseñándonos a vivir. 

 

 Estribillo: Eres tú el más querido 

 bajo este ciclo azul. 

 Las chispas has encendido 

 que nuestras almas llevarán 

 

 2. Sentaditos en la clase 

 Trabajamos sin parar 

 Inflamados de entusiasmo 

 El futuro por crear. 

 



ХИМН НА ЧЕТВЪРТА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ 

 

 Дом на знание и храм, 

 на мечти и на дела, 

 в тебе дръзновено, с плам 

 ний разтваряме крила. 

 

 Припев: 

 В теб се учим на другарство, 

 на любов към дълг и род. 

 Затова сме благодарни 

 и те помним цял живот. 

 

 В тебе френският език 

 редом с руския звучи, 

 а във коридора син 

 и испанският звъни. 

 

 Фредерик Жолио — Кюри, 

 с тези три езика ти 

 на всеки ученик 

 даваш за света очи! 

 

 Припев: 

 Здраствуйте! Hofà! Bonjour! 

 Nunca моя guerra! А мир! 

 Мир за нас! Всегда! Toujours! 

 За планетата ни мир! 

 



ПРОЩАВАЙ, ЧЕТВЪРТА ЕЗИКОВА 

 

/Парис Сивриева, випуск '81/ 

 

 

 Напредвахме крачка по крачка, 

 вървяхме към днешния ден, 

 момчета с костюми /2/ измачкани, 

 момичета с поглед смутен. 

 

 Пр.: Прощавай, Четвърта Езикова — 

 отлита и нашето ято. 

 Сбогом, приятели! Сбогом, учители! 

 Ти ученичество свято! 

 

 2. Прахът е покрил химикалките, 

 Тетрадките плачат във скрина. 

 Преглъщат сълзите си в класната стая, 

 самотни са старите чинове. 

 

 Пр.: … 

 

 З. И някак е тъжно и весело. 

 И някак е странно, нали? 

 Без нас ще минават училищни есени — 

 нима от това ни боли? 

 

 Пр.: … 

 

 



БЛАЖЕНИ ГОДИНИ 

 

/Димитър Нинов, випуск '82/ 

 

 1. Преди години, когато бяхме подготва 

 и да свирим на китара можехме едва — едва, 

 седяхме кротичко във клас 

 и зубкахме за всеки час. 

 Блажени години — бяхме подготва! 

 

 2. Как ни учеха да пушим батковци добри 

 и ни караха да пием алкохол дори! 

 Любовта ни обясняваха те 

 и възприемахме от все сърце. 

 Блажени години, когато бяхме подготва! 

 

 З. Ето минаха години — днес сме в единайсти клас. 

 И по няколко матури всеки ще държи от нас. 

 Ах, учители, защо така 

 немилостиви сте към нас сега, 

 във тези дни, когато си отива радостта? 

 

 4. И сега, когато трябва да се разделим със вас. 

 свиренето на китара е удоволствие за нас. 

 Свирим Бийтълс с лекота, 

 но изпълнени сме със тъга 

 по тези дни, когато бяхме подготва. 

 

 



ПЕСЕН БЕЗ КРАЙ 

  

 1. Здравей, мила гимназийо! 

 Как си? Добре ли я караш? 

 Още ли чуват стените ти 

 Моя смях, кажи? 

 

 2. Здравей, бивш ученико! 

 Даже страхотно я карам — 

 посрещам аз пак подготваци. 

 но чакам и вас, чакам вас. 

 

 Пр.: Уви, така стоят нещата, 

 мили мой приятелю. 

 Махни с ръка и дай нататък — 

 години не броим. 

 Нали на празник сме се сбрали, 

 светъл празник — Деветнайсти март. 

 На този ден туптят сърцата 

 от любов. 

 

 3. Здравейте, мили учители! 

 Как сте? Добре ли я карате? 

 Още ли помните двойките, 

 писани в час? Малшанс! 

 

 4. Хор на учителите: Помним, как да не помним! 

 Помним ний двойките, тройките, 

 но всъщност най-вече си спомняме 

 самите вас, самите вас. 

 

 Пр.: Уви, така стоят нещата, 

 мили мой учителю. 

 Махни с ръка и дай нататък — 

 двойки не броим. 

 Нали на празник сме се сбрали, 

 светъл празник — Деветнайсти март. 

 На този ден туптят сърцата от любов 

 



 5. Випуск '70: Здравей, мила Татьяна! 

 Как си? Добре ли я караш? 

 Още ли помниш пиеските 

 във подготвителен клас? 

 

 6. Таня Тенекеджиева: Помня, как да не помня! 

 «Всички жывотни на сизна!» 

 Храстчета, гъбки, чадърчета, 

 обичам ви аз, обичам ви аз! 

 

 Пр.: Уви, така стоят нещата, 

 Таня Тенекеджиева. 

 Махни с ръка и дай нататък — 

 спектакли не броим. 

 Нали на празник сме се сбрали. 

 светъл празник — Деветнайсти март. 

 На тази ден туптят сърцата 

 от любов. 

 

 7. Здравейте, мили приятели! 

 Как сте? Добре ли я карате? 

 Още ли помните звънкия, 

 нашия смях, преди? 

 

 8. Помним, как да не помним! 

 С много тъга си го спомняме, 

 с много тъга, но и с обич 

 към всички вас, към всички вас. 

 

 Пр.: Да вдигнем чашите със вино. 

 мили мой приятелю! 

 Махни с ръка и дай нататък — 

 години не броим. 

 Нали на празник сме се сбрали. 

 светъл празник — Деветнайсти март. 

 На този ден туптят сърцата 

 от любов. 

 



 9. Випуск '83: И тъй вървят си годините 

 и всички се чудят защо ли 

 събира ни тази гимназия 

 всеки март, всеки март. 

 

 10. И всеки помисля си тайничко: 

 «Сърцата ни там са останали.» 

 И никой не може да каже 

 защо и как, защо и как. 

 

 Пр.: Да вдигнем чашите със вино, 

 стари наш приятелю! 

 Сълзи, усмивки, радост, болка — 

 Всичко запомни! 

 Не всеки може да празнува 

 светъл празник — Деветнайсти март. 

 Да пазим огъня в сърцата 

 със любов! 

 

 11. Випуск ????????? 

 

 ???????????????????????? 

 (очакваме продължение) 




