


= 24 =

брой III

IV ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ
“ФРЕДЕРИК ЖОЛИО-КЮРИ” — ВАРНА

СПИСАНИЕ
ЗА ПОЕЗИЯ

БАЛЕТРИСТИКА
и ПУБЛИЦИСТИКА

19 III 1973 г. 



= 25 =

Изработил корицата:

  Христина Гидионова

Вътрешно оформление:

  Красияна Димитрова

Компютърна обработка и страниране:

  инж. Дарина Атанасова

Устрем ‘1973 е предоставен за дигитализация от:



= 1 =

МОЕТО УЧИЛИЩЕ

Ето,  аз пак идвам при теб. Изменили сме се... И аз. И 
ти... Пораснала съм,  ти си поостаряло. Белоснежната някога 
мазилка е посивяла,  на места се е разкъртила. Тишина... 
Стоя мълчаливо и те гледам. Слънцето проблясва в прозорците 
ти и те радостно препращат слънчевите лъчи в очите ми. Бие 
звънец!!! Но не. Сега той бие не за мен. А ти изведнъж се 
изпълваш с весел шум и глъч. Същински кошер! Скоро «пчелите» 
излизат на двора и ти опустяваш... за едно междучасие. 
Затичвам към теб. Коридорите са безмълвни. Мълчиш... А колко 
добре те разбирам! Може би,  и ти мен... Някога и аз бях като 
тези,  които играят сега на двора. Обичах да бягам,  да се 
смея и... да се бия. Боях се от класната и обичах ваканциите. 
После... после ми се стори,  че е тясно в теб. Небето ме 
мамеше със синевата си,  животът ме викаше властно... И аз 
се подчиних на повелята му. Тръгнах. Пред очите ми синееха 
далечни хоризонта. Искане ми се да ги стигна,  да ги опозная,  
да ги покоря. Искаше ми се да бъда щастлива,  да нося и на 
другите радост,  да намеря нектара на живота. Омайни светове 
се разкриваха пред мен,  викаха ме при себе си ярки звезди. 
Дали те забравях тогава?... За миг поне,  за час? Не. Нито за 
миг,  нито за час! Нима би могла птицата да забрави родната 
стряха? И след най-дръзновения полет тя долита в нея,  за да 
се стопли и почерпи нови сили. Мое училище!... Ето ме,  аз 
пак идвам при теб. Тишина... Струва ми се,  че отново съм 
онова безгрижно момиче с дълга развяваща се коса. И ти си 
същото пак — бяло,  бяло...

Започва нов час. Звънецът бие... Пак се изпълваш в 
глъч. Сърцето ми трепва. Тръгвам си... Сега някой седи на 
моя чин,  в моята класна стая. Някой пак е вперил поглед в 
моята учителка.

Морският бриз нежно милва лицето ми. Обръщам се да те 
видя... Много неща на този свят се забравят. Изличават ги 
от паметта ни годините. Но не се забравя първата учителка,  
не се забравя първата класна стая,  първия чин и първото 
училище!

Люба Брезова — VIII кл. 
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БЪЛГАРИЯ

Тя не обхваща брегове и океани,
едно море й стига с чуден бряг.
Не притежава незагаснали вулкани,
Но за това пък има чисто пухкав сняг.
Не се гордее с атомни ракети,
но смело пази своята свобода.
Богатства няма скрити и безчетни,
а всекиму помага във беда.
Тя няма злато,  няма диаманти,
земята й отглежда златен плод.
Не й помагат тръстове,  магнати
и пак строи завод подир завод.
Не е покрита с стартови площадки,
но има вечно ведър небосвод.
Не е родена в тайни и загадки,
но има и история и народ. 

Огнян Димитров — X б кл. 
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ПОСВЕЩЕНИЕ

На майка ми

Ти всяка вечер идваш уморена,
прегръщаш ме с напукана ръка,
в зениците умора е стаена,
а цялата излъчваш топлота.

За тебе толкоз песни са изпети,
за теб написан не един куплет
и не един те музикант възпява,
и възхвалява не един поет.

Но може ли,  о,  моя майко свята,
със песен звънка или със куплет,
да изрази в сърцето ни словата
дори и най-прославений поет!

Всред блясъка на пещи,  оксижени,
възправяш се красива и добра,
във тебе древна мъдрост е стаена,
във тебе няма подъл,  жалък страх.

Прекланям се пред тебе,  майко моя!
Пред теб,  най-скъпата ми на света.
За туй,  че ми живот дари,  възпита
прекланям се и ти благодаря!

Стоянка Жулева — IX в кл. 
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УСТНИТЕ НА МАМА

Две нежни устни. Устните на мама.
Те още парят моето чело,
И сякаш сбрали са те цялата голяма,
гореща,  светла майчина любов.

Ще бродя аз по друми неизбродни,
Ще търся края в тоз безкраен свят,
но върху челото ми — топли и гальовни —
ще парят двете устни,  ще горят.

ЛЯТО В  МИДЕНА ЧЕРУПКА

Ден и нощ през лятото,  аз събирах топлина и светлина за 
зимата. Рано сутрин,  когато слънцето изгряваше,  открадвах 
малко от неговия пурпур. От лилавия залез вземах тежък,  морен 
здрач. Събирах и от синевата на морето,  и от знойното дихание 
на дюните,  и от топлата ласка на вълните. А после ги скътвах 
в малка мидена черупка,  за да ме сгряват през дългите зимни 
вечери.

И ето,  когато мразът скове морето,  улиците и хората,  
когато студеният вятър започне да вие в комина и да чука на 
прозореца ми,  аз отварям своята раковината да си взема късче 
от лятото.

И тогава тръгвам по сребристата ивица на хоризонта,  
както в онези топли утрини. Тичам по бялата пяна към изгрева 
и в косите ми просветва слънцето с цветовете на дъгата. 
Разпервам ръце,  за да литна заедно с чайките,  да обхвана с 
длани бездънната лазур на небето,  по което плуват бели пухкави 
облаци и потъват в морето като платната на големите кораби. 
Морето ме прегръща задъхано в своите сини обятия и оцветява в 
синьо,  зелено и лилаво моите мечти и сънища.

После заспивам спокойна и стоплена,  а до възглавницата 
ми,  прибоят още припява своята приспивна песен,  в която се 
повтаря все един и същ мотив: «Почакай до първия полет на 
гларуса. Почакай до първия топъл полъх на бриза. Почакай,  те 
не ще закъснеят да дойдат!»

Сияна Севова — VIII е кл. 
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... ЗАМИНА КОРАБЪТ

... Замина корабът
Морето е щастливо,  
   синьо. 
За него битието е в това —
да мие своя
   бряг,  
и чужда радост да отнема. 

Сърцето изведнъж се сви
   във болка. 
После в плач избухна като взрив. 
Загледах мрачно твоите вълни,  
   море,  
затърсих в тях надежда и утеха. 

Те,  твоите вълни
   ме милват
и са кротки,  топли. 
Но аз жадувам друга топлина
и друга ласка — искрена
   и силна. 
Позната ласка... Две очи...
Позната радост,  трепет неизказан
   чист,  
едно сърце,  което ме обича
и тръпне,  стоплено от моите ръце. 
Жадувам всичко туй,  
което ти,  море ми взе. 
Очи затварям — виждам го...
а после ги отварям — и съм пак
   сама...
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Вълните ти ме милват,  
но са чужди и ненужни... 
... А аз отново търся образа,  
   изгубен в тях
очите мили,  вече толкова далечни

... Аз търсих...
   Много търсих,  
дълго търсих. 
... И намерих само
   една тъга,  
обляна цялата във морска пяна. 
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МОЯ ЗЕМЯ

Имам от твоята
щедрост сърцето си,  
моя земя
имам в очите си
синьото злато на твойто небе
и вода,  
Имам ръце като твоята
родната
черната
пръст
жадни за ласка
и щедри ръце. 
Имам в косите си
вплетени житни зърна
и по устните —
твои
щастлива
узрели
малини. 
Имам в кръвта си аз вино
вино,  
събрало днес
твоето слънце
земя. 
Имам миг от твоя живот
от дъха ти,  
от бурния дух на деня ти. 
Имам те цяла,  
моя чиста
и щедра
моя бяла,  
щастлива
земя!

Антоанета Лазарова,  XI а — 1972
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ОБИЧАМ ТЕ,  ЖИВОТ

Аз те търся в мрака на нощта,  
в капките роса през късна есен,  
в шепота на падащи листа,  
в гласа на жерави на път поели. 

Аз те търся в изгрева на слънцето,  
в дъха на топла българска земя,  
в тържествения химн на пролетта,  
в усмивките на хората — творци. 

Откривам те навсякъде,  ЖИВОТ!
Твойта свежа струя ме залива,  
Аз чувствам как вълшебните ти пръсти
всичко в музика,  в поезия превръщат. 

Обичам те,  обичам те,  ЖИВОТ!
Обичам те такъв,  какъвто си —
красив и свеж,  вечно млад и щедър,  
даряващ радост,  щастие и обич!

Аз нося в себе си от твойта топлина,  
за да усещам ритъма на марша ти. 
Да,  вярвам в силата ти,  о ЖИВОТ! —
в живителния лъх на пролетта ти!
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* * *

Вървя по улиците на града,  
заслушана в гласа на гларуси. 
Обсипват ме безброй листа,  
откъснати от есента. 

И вливам се в потока хора,  
забързан в утринния час,  
под синята коприна на простора,  
под нестихващия птичи глас. 

И грабва ме потока буен
в забързаните си води
и нищо,  че е късна есен
животът тук кипи,  кипи!

* * *

Птиците отлитат в есента,  
листата се сбогуват с живота. 
Но остава песента на вечността
и вярата на хората остава. 

Димитричка Данаилова — подг. «г»
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ЕСЕ ЗА КАФЕТО

Хората пият кафе. Те притискат чашата еспресо или нес,  
попаднала в грубите ръце на изморен работник или висяща 
несигурно в ръцете на кокетка. Черната течност целува лицата 
им,  но те не забелязват,  те не чувствуват тази нежна ласка. 
Едните са забързани и винаги изпразват до дъно чашката 
кафе,  други я държат с пренебрежение и четат задълбочено 
вестника,  трети я карат да трепери от страх в нежните им 
пръсти. А то кафето все целува лицата нежни или загрубели,  
млади,  пък дори с кичури посивели. Понякога нещастен влюбен 
неусетно сълза процежда,  а то кафето вълнува се клетото,  
то не знае какви артисти са хората.

Често горещото и димящо кафе остава само със себе си. 
То поглъща студените устни на въздуха с жаждата на страстно 
влюбено,  но не усеща,  как малко по малко изстива. Тъжно! 
Никой не го поглежда. Никой не иска да поднесе лицето си,  
макар и много тъжно,  за целувка. Та те не виждат хората 
какво се крие в черното,  дълбоко,  необятно сърце на кафето. 
Това включено във всички сърце!
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* * *

Дорде е жив —
човекът неспокоен
стреми се,  търси и не спира. 
Животът в него що напира
с гигантска сила го увлича

И ако някой ден,  
  в живота
със хладен поздрав го отмине,  
не ще се примири,  
  ще тича
лишен от капка милост
дорде го хване и изпита Той
  неговата сила. 

Но трудно е понякога с насилие
и ето тук явява се на помощ
развитата човешка пресметливост
с егида плетена от хитрост
и режеща,  изпипана ирония. 

И ето го човекът — победител
със лаврови венци окичен,  
забравил е дори да вижда
природата,  която го закриля. 

Вилиана Терзийска
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СЪДБА

Една жена,  
която вечно чака,  
една жена
с очи
препълнени с сълзи,  
  една жена
  самотна в мрака,  
  нещастна днес
  щастлива утре —
  може би,  
една жена,  
с коси посипани
отрано с снега
на старостта,  
едва жена,  
която търси
само
малко нежност,  
малко обич,  
топлина. 
  И често ще я видим
  ний да чака,  
  това е тя —
  жената на моряка. 

Нели Узунова — IX г кл. 



= 13 =

* * *

«За да си със себе си,  трябва да си някой»
Станислав Йежи Лец

Когато съм щастлива и се смея
едно лице разплакано и бледо
пред мене се явява и немее. 
  Когато седна да поспоря с някой
  и себе си логично защитавам,  
  това лица отново се явява
  и най-жестоко то ме обвинява. 
Когато ме споходи тежка мъка
и две сълзи от извора й капнат,  
в сърцето ми изтръпнало се вмъква
със дързостта на пролетния вятър. 
  Когато спра да дишам,  то живее;
  когато се отчая,  то сияе;
  когато аз замлъкна,  то запее;
  когато вкаменея — заиграе,  
То винаги край мене броди тихо
и с тъмно любопитство в мен се бърка —
напиша ли аз първите два стиха,  
то другите довършва,  без да сбърка. 
  В  хармония със него съществувам
  макар и да сме противоположни;
  то само ме разбира и ревнува
  от всичките ми двойници възможни. 

Нежна Динкова — X б кл. 
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ЧИСТОТА

«...Върни се,  чистота,  върни при мен!»
Пушкин

Пламъкът изгаря я — тя по-светла става;
Бурята кръстосва я — тя е по-прозрачна;
Облаци изпълват я — слънце засиява;
Всеки вик разсича я — тя е кротко-мрачна. 

Стъпят ли в душата ми — следа не остава;
Силно ли ругаят ме — въздухът им пречи;
Носят ли ми мъката — тъжни си отиват;
Нагло доближат ли ме — все ще съм далече. 

Бързо отминават я — но пак се завръщат;
Весело презират я — тя живей велика;
На всички раздават я — ала все я търсят;
Цял кивот забравят я — пред смъртта я викат. 

«Обич» в мен напишат ли — в храм се тя превръща
Вярват ли в лъчите ми — вечно са щастливи;
В  миг света изгубят ли — аз нов им го връщам;
В  него те са истински,  в другите — фалшиви. 

Щом смъртта преследва я — тя по-жива става;
Щом животът удря я — тя усеща сила;
Дъвче ли я времето — тя го продължава;
Глупостта мърси ли я — с лъч я тя убива. 

Тя била е първата и ще е последната —
сред измама,  подлости,  тъпо лицемерие;
тя е съвършената,  тя е и нетленната,  
тя — дете наивно,  искащо доверие. 

Чиста като този лист,  тя понася мислите;
Бързо заличава ги,  ако лъжат чувството;
С обич позлатява ги,  ако те са искрени;
С тях обрича себе си,  за да грей в изкуството. 

Нежна Динкова — X б кл. 
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QUESTIONS

Si c’est la  vie
Quelle sera  la  mort?

Car  chaque instant
Je meurs avec le temps. 

Si c’est la  routa
Quel sera  le bout?

Car  chaque minute
Ja  charcha  la  dйbut. 

Si c’est la  joie
Quai sera  la  pleur?

Car  chaque fois
Ja  perde de mon coeur. 

Si c’est la  force
Quelle est la  faiblesse?

Est-ce qu’on peut prevoir
Pendant la  jeunesse?

Nejna  Dinkora  X-eme «b»
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ОЧИ

Очи,  в които се оглежда твоя свят. 
Очи,  в които се оглеждан аз и ти. 
Очи зелени,  хубави,  големи,  
Очи,  в които се оглежда любовта. 

И пламъкът бе свил гнездо в тях,  
неугасимият — на любовта. 
В  този малък извор на живота,  
на вярата в любовта. 

Очи,  в които се оглежда любовта,  
защо сте тъй красиви вий
Събрали слънцето и светлината,  
Дъхът на пролетта и на тревата. 

Мая Григорова — XI ж кл.
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ПОДАРЪКЪТ НА СЛЪНЦЕТО

Слънцето се навежда и целува морето. 
От целувката върху бялата пяна
остават и заблестяват безброй лъчи. 
Морето ги приема с благодарност
и засиява с тяхната светлина. 
А те бягат и си играят,  
докато се уморят и се съберат
в едно чудно слънчево петно. 
Морето го гали в своята прегръдка
целува го с вълните си. 
Но слънцето бавно се подига
и махайки за сбогом изчезва. 
Морето прибира своя подарък
дълбоко в обятията си
и заспива унесено от вятъра

Анелия В. Маринова — XI ж кл. 
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РОЗАТА И ПОРТРЕТЪТ НА ЛЮБОВТА

Аз още пазя червената роза,
която в здрача той купи за мен.
Аз още пазя портрета му,
който на раздяла ми подари.

Червената роза ухаеше,
с аромата на свежа любов,
а портрета ме гледаше
и се усмихваше и грееше.

Всеки ден аз милвах розата
и целувах портрета с жар.
Всеки ден аз вдишвах любов
и получавах огън в сърцето.

И днес посегнах към розата —
  увехнала е!
Протегнах ръце към портрета —
  и той е угаснал!

Анелия В. Маринова — XI ж кл. 
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ДОВИЖДАНЕ НА МОРЕТО

Аз ще нося в сърцето си твойто солено дихание
и целувките нежни на твоите сини вълни
светлините на кея,  проблясващи в нощно сияние
сякаш махат за сбогом и кимат ми «Хайде тръгни». 

И когато ще бъда безкрайно,  безкрайно далеко
пак ще чувствувам прибоя на твойто голямо сърце
пак ще виждам пред себе си лодки как носят се леко
и ще знам,  че ти чакаш ме вярно,  с открито лице. 

Зная пътища дълги,  незнайни и може би страшни
те зовът към страни с небеса и морета без край
но ще търся аз пак във живота си друмите прашни
по които ще стигна в далечния мой роден край. 

Още нося в сърцето си морското леко дихание
и целувките нежни на безгрижните сини вълни
светлините на кея ми кимат с далечно желание
блясват нежно в нощта сякаш маят ме «Хайде тръгни».

Светлана Недялкова — VIII в кл. 
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БЪЛГАРСКА ЗЕМЯ

Земя,  в която свети пламъка
на волното прабългарско сърце
Събрало в тежка бран славяните
за своя воля и за свои богове. 

Земя,  родила в мъки толкоз воини
с изопнати от тежък бой лица;
земя,  която носи непреклонно
през вековете своята съдба. 

Земя,  в която гордо се изправя
левента Пирин до Момчил юнак;
земя,  в която свирят гайди и кавали,  
дъхти на рози и на морски бряг. 

Земя,  родила Ботев и Димитров,  
преминала през петвековно робство
земя,  в която днеска се издигат
турбини и заводски корпуси. 

Земята,  дала ми небето си
за роден,  скъп,  незаменим подслон;
земята,  ширнала полето си
да се завърна,  щом съм изморен. 

Да се завърна пак под стряхата,  
която е най-топла на света
и да погледам пак небето й
и планините с гордите чела. 

Елена Александрова — VIII в кл. 
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Хоризонтално:
1. Малкото име на известен в миналото американски 

гангстер. 3. Немски физик /атомист/. 7. Съюз. 8. Герой от 
едноименна приказка на Андерсен. 11. Двете имена на наш поет-
партизанин. 13. Департамент във Франция. 14. Част от кола. 
15. Инициалите на българска банка. 16. Римски император. 18. 
Част от името на провинция в Куба. 20. Световна организация. 
23. Европейска столица. 25. Прогресивен турски писател. 26. 
Гръцка буква. 27. Вид папагали. 28. Вид съветски самолети. 
29. Виетнамско име. 30. Наш партизанин. 35. Горна мъжка 
дреха /мн. ч/ 36. Малкото име на френски писател /1850–
1893/. 37. Телефонен повик.
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Вертикално:
1. Малкото име на българска актриса. 2. Вид спорт. 

3. Инициалите на млад естраден певец. 4. Съзвездие. 5. 
Български писател,  автор на книги за деца. б. Инициалите на 
български оперен певец. 8. Френски писател-реалист /1799–
1850/. 9. Материал,  който се използува в лозарството. 10. 
Латинска буква. 12. Старото име на наш град. 15. Част от 
«Герой нашего времени» на Лермантов. 17. Роман на Зола. 
19. Героиня на Луис Карол. 21. Машинна част. 22. Гръцка 
буква. 24. Сияние около главата на светец. 30. Първенец. 
31. Френска киноактриса. 32. Полуостров на атлантическото 
крайбрежие на Франция. 33. Лудолфово число. 34. Кантон в 
Швейцария.

За кръстословицата
Мария Ганчева
Мирена Добрева
XI а клас
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