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ГОРЧИВИЯТ СЕПТЕМВРИ НА 73

Какво съвпадение —
  жестоко,  злокобно.
Или просто случайност?
Но ако Септември 23
за нас е вече история,
написана също с кръв
  и пропита с дъх на олово,
днес в Чили това е реалност,
най-нова история
  с най-новите жертви,
точно повторена
  след половин столетие.
Ние не помним Септември,
ние не помним войната
и историята през вековете
ни е толкова малко позната.
Ние с Вас сме после родени —
не сред трясък на бомби
  и под дъжд от ракети,
а под ведро небе
  сред свободни полета.
Ние с Вас сме родени,
за да пишем уверено
  послеслов за Септември
  в летописа без край:
“Септември ще бъде май
  ......... ще бъде”



= 2 =

НАСТРОЕНИЕ

Уморен,
 аз се връщам
 по старите пътища
ненамерил себе си.
Уморен,
 аз се спирам
 и в пътя си диря
стари слънчеви спомени.
Уморен,
 аз се спирам за отдих
Аз съм прелетна птица
ненамерила сили
  за последния полет.
Аз съм птица,
  потърсила в клони
  опората
Аз съм прелетна птица
  неранена в летенето
  и с крила непрекършени
Уморен от себе си,
  аз търся завръщане,
за да литна отново.

Огнян Димитров — XI б клас.
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СВОБОДА
Пол Елюар

По ученически тетрадки
по чинове и дървеса,
по пясъка и по снега
пиша твоето име.

По позлатените икони,
по войнишките паласки
и по царските корони
пиша твоето име.

По прелестите на нощта
и по хляба бял на дните,
по сезоните отлитащи
пиша твоето име.

По всеки изблик на зората,
по корабите,  по водата,
по полуделите върхари
пиша твоето име.

По облачетата бяла пяна,
по тръпките на урагана,
по рукналия блудкав дъжд
пиша твоето име.

По възвърнатото здраве,
по отлитналия риск,
по надеждите забравени
пиша твоето име.

И окрилен от твоята сила,
отново връщам се в живота.
Родих се,  за да те позная,
да те наричам

СВОБОДА.

Превела: Даниела Петрова
X г клас.
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МОЯТ ПРОЗОРЕЦ

Три квадрата от слънце
и в тях се оглеждат
безсънните улици,
дървета и хора.

Три квадрата море —
бездни с цвят на кобалт,
по които се движат
малки хартиени кораби.

Три квадрата звезди —
достатъчно много,
за да мога да бродя
по техните пътища нощем.

Сияна Севова — IX е клас.
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МЛАДОСТ

От всяко клонче пия нежност,
от всяка капка — светлина.
И стръкчето ни носи радост,
и вятър ме прегръща с топлина.

В  кръвта ми слънцето пулсира,
звезда в очите ми блести.
Една звезда с лъча си ме целува,
на устните ни цвят цъфти.

УТРО

Галят ме облаци
с влажен дъх на роса.
Сънна трева се усмихва за мен.
Малък лъч се промъква едвам
сред сивото було на новия ден.

Маргарита Кирчева — VIII г клас.



= 6 =

ДРУГ ПЪТ НЯМА
Ригас Голфис

Ний търсим нов,  макар и стръмен път,
където вятърът да шиба във лицата,
където слънцето е винаги в зенит
и смърт вещае знак върху челата.

Във този свят на ужас и лъжа
в калта загива слабият,  страхливият,
но в страшната,  великата борба
със нас вървят и мъртвите,  и живите.

Ний търсим нов,  макар и страшен път,
не мит и не легенда непозната,
а цел велика,  за която мрат
най-храбрите,  със смърт геройска,  свята.

Покорност,  безразличие,  лъжа —
за тях днес място в нашите редици
няма
и този път не води в небесата,
а към душите и сърцата — друг път няма.

Превод от гръцки:
Вангелис Сирингас — XI е клас.
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* * *

“Не хващай пеперудите за техните криле! —
прашецът им е всичко,  което притежават.”
Обичах да ги гледам над тихото поле —
трептящи,  нежни,  леки — цветя да съзерцават.
Сърцето ми е цвят със пурпурни листа —
листата са пленени от пеперуден шепот,
но аз сравних небето със тях по красота,
когато гледах в него и го усещах леко.
Обичах ги със тайната на моето сърце —
тъй,  както само могат да чувствуват децата.
Как исках,  пеперуди,  да хвана с две ръце
прозрачните и пъстри криле на свободата!
Аз сляпа съм — не зная къде ще отлетят,
макар да ме докосват с дъха си като с огън —
ще ме отминат бързо в ефирния си път —
над мене и край мене — без болка и без сбогом.
Аз сляпа съм — но виждам поклона на тревите,
които от възторг и блянове са луди —
но зная,  че земята е цялата покрита
с крилете непотребни на мъртви пеперуди.
Кой може да ги върне над тихото поле? —
Аз питам и повтарям съвета на пророка —
“Не хващай пеперудите за техните криле!”

Нежна Динкова — уч. XI б клас.
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ОТКРОВЕНИЕ

Де ме водиш,
моя песен?...
Де ме водиш?
Път ли дириш
  или стъпки?
Хан ли търсиш да нощуваш
и в зори да хвръкнеш,
или искаш дом да вдигнеш —
сушинка да имаш?...
И не зная,
сам не зная де ме водиш...
Заран ти ме будиш
като слънце ведра
и те следвам.
Пладне стане —
над полета и балкани
твоят глас се носи
и ме вика.
Твоят глас ме вика!
Вечер,
над звездите бели ти се носиш,
твоят глас — небесно — силен
пак ме дири,
пак ме вика...
Кой ли пее тая песен?...
Кой ли пее мойта песен,
що се вдига и издига,
що се вие и извива
и след миг нагоре литне,
що утихне — попритихне,
па започне жално — милно —
и разкъсва в плач сърцето...
Де си моя песен?
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Де си?...
Аз съм твой стопанин
и не зная де стануваш...
Или теб те няма!
Или ти си в песните на всеки —
денем ти се носиш,
а нощя умираш...
Сам не зная
де си песньо моя.
Сам не зная де ме водиш,
но те следвам.
Като чуя глас да вика,
като чуя песен да се пее,
тихо ставам
и те следвам —
без да зная де ме водиш,
без да знаеш кой съм.

* * *

Често се питам
как се нарича полето
отъпкано с чужди ботуши:
родно поле,
ограбено гробище
или утъпкан
бял
път?

уч. XI клас.
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ТОВАРИЩ УЧИТЕЛЬ
Посвещается моей

учительнице
“Прощайте,
  товарищ
   учитель...”
Букет гвоздик...
  И грусть
   без позы.
Взгляд синий
  и лучистый
Разбрызгали
  линзочки-слезы.
Но вот конец прощанью...
Ребята
  разбежались
   по домам.
С непривычной тишиной молчанья
Учитель в комнате
   остался сам.
Учитель... Только? — Ну,  а человек?
Ведь ишущие сердца поддаются трудно...
Можно равнодушным быт,  — так легче.
А она нас чувствовала,  знала — верить нужно!
Ничего,  что некоторые обманывают:
“Домашнюю забыла,  а ее и вовсе нет.
“Забыл дневник...” — из сумки он выглядывает.
“Да нет,  не списывали мы...” — а классная
   учебником поет...
Конечно,  ей обидно... Но учить прекрасному,
Бороться с ложью,  с равнодушием —
Ведь это долг Учителя! Она была ему верна...
И будем долго для себя хранит,наверно потому
Ее усталое лицо с наивно-детскими глазами.

Михаил Недялков — уч. XI ж клас.
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ОЧАКВАНЕ

Ще те очаквам както морната земя,
обрулена от сухи ветрове
и стенеща под жарките им пръсти,
очаква ведър дъжд,
чиито устни дъхат на море
и полски цвят,
закичен във косите на момиче.

Ще те очаквам както тежък ален плод,
съзрял под ясно слънчево небе,
събрал във себе си лъчите на зората
и аромат на лято,
очакващ тихо две протегнати ръце,
да им дари
ухание прекрасно и живот.

Ще те очаквам както птица пролетта,
потръпваща да полети назад
при родното гнездо да се завърне
и да запее,
волна както бързащите ветрове
на своята земя
и радостно да се извие из простора.

Ще те очаквам да пристигнеш с птиците,
със полъха на галещия вятър
и порива на морските течения,
със вихъра необуздан
на вечния прибой от бяла пяна,
със огъня на утрото,
очакващ две сърца да го поемат.

Светлана Недялкова — уч. IX в клас
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РАЗДЯЛА

Има една-единствена беда —
да те напусне даже и морето
Вл. Башев
Тръгнах.
Просто си тръгнах.
Отпътувах.
С гръб към морето.
И не усетих...
Почти не разбрах...
Капка по капка,
цялото,
отплувало.
И дълго ми махало
със следи от весла,
И плакало.
Както плаках аз.

ВЪЗРАСТ

От детството запазих си
единствено
възможността и правото
да разговарям с всичко,
да мога да помилвам всичко,
да си представя всичко.
Природните явления,
Вселената,
Светът —
това са имена,
които възрастта ми отреди
за мойте будни детски
сънища
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НАЧАЛО

Много бавно стигнах до началото:

до стихията на дъжда,
до изригванията на птичите песни,
до пожара на плодовете.

Трябваше да мина

през бледата усмивка на шумни дискусии,
през онемели летища и трамваи,
през унищожителната тишина на луди скорости.

И оглушала,  жадна,  пресипнала
да се добера до началото

От тук вече е лесно!

Мария Георгиева
випуск 1971/72 г.
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С ДЪХ НА МЕЧТА
На ТЕБ

Не зная...
Може би защото
дърветата тъй зъзнат
на студа
или защото закъснява
със дни и нощи
пролетта,
аз търся нещо несъздадено,
недишало и немечтано...
Търся го в смъртта
на облаците,
оцветени в охра
в оранжево,
в преходността
на тъжните дървета,
протегнали ръце
към вечността...
Търся себе си в смъртта
и в раждането,
в устрема,  в падението
в любовта.
... Търся себе си,
за да намеря ТЕБ,
и теб,
за да се открия сама.
А ти си неуловим
и тъй осезаем,
като дъх на трева
и на нежност,
като въздишка
на налудувал се вятър
като необяснимата страст
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на вълната —
да се стопи,
но да прегърне брега...
а това е толкова
трудно
да те намеря!
може би е нужна
само една пролет,
за да стигна до теб!...
Не зная,
може би защото
пролетта не е дошла,
аз страдам
заедно с облаците
и с тъжната им
красота...

Искра Василева — уч. IX е клас.
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ПИСМА

Писма от близо,  от далече,
от майка,  татко,  от любим.
Ту тъжни,  ту пък интересни,
аз чакам всеки час и миг.

“Обличай се,  храни се и учи!”
“Обичам те,  пиши ми,  не мълчи!”

На всички отговарям аз веднага
и бързам да зарадвам с тях онези,
които тъй зарадвали са мене.
Писмо да чакаш е най-тежко,  знайте.
Длъжници не оставайте! Пишете!
А всеки отговор старателно четете.
Защото всеки,  който ви е писал,
поне за мъничко за вас е мислил.

Светлана Осева — уч. IX а клас.
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ПОСВЕЩЕНИЕ
На Вили

“Афродита е родена от морска пяна”
Древен гръцки мит

Аз зная
че светът не ще се свърши,
когато си отидеш
някой ден.

Но ти не тръгвай!
Не тръгвай,
защото пясъкът е мокър
и студен,
защото пясъкът е жълто огледало,
напукано
от стъпки на самотници...

Виж
как морето се ядосва
и бърше свойта пяна
във нозете ми!
А ти си много мокра
и красива.
О,  колко щедра е на ласки
тази вечер,
забравилата дните си
старица...

Не знаеш ли,
че си родена от вълната?

Почакай
да си иде този ден,
светът в който
няма да се свърши.

О,  колко са богати бреговете
със стъпки
на самотници — поети!

Валери Станков — уч. Х з клас.
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КАТО ДЪЖД

Ти дойде при мен
като летен дъжд,
неочакван,  желан.
Ти дойде при мен
и аз се оставих
капките да ме милват.
Ти дойде и трябваше
да бъдеш близо до мен,
а в тази прегръдка
аз те почувствах толкова
далечен,  студен.
Ти дойде при мен
като летен дъжд
и като него бързо си отиде.
Небето стана ясно
отново слънце засия.
Една бръчка само се вряза
дълбоко в челото,
за да ми напомня,
че скоро валя.

Нели Узунова — уч. Х г клас



= 19 =

ЗАВРЪЩАНЕ

Като притихнало пристанище във здрача
ме чака да се върна моят ден —
едно огнище,  малка сива стряха,
прозорец,  блеснал с поглед към града

Там някъде във мрака дълго,
се взира със надежда поглед син
и радост трепва плаха,  после мъка,
горчива като стръкче от пелин.

Ти знаеш,  мамо,  няма да се върна,
но чакаш със надежда всеки влак
що вечер под прозореца изсвирва
и отминава в трепналия мрак.

Но има дни — аз идвам уморена,
пристъпвам с тиха радост тоя праг
и в златото на дунавския залез
събирам сили да потегля пак.

Стоянка Жулева — уч. X в клас
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ПРИЯТЕЛКА

Ще минат години
и може би пак
ще има момиче
със същия глас,
с коса и лице като моите.
И тя като мене
небето ще гледа,
играта на белите облаци,
но с поглед по-смел и уверен.
И тя като мене над всяко
  прекършено цвете ще плаче,
но свойте сълзи ще превръща
  във нови цветя.
Тя там ще прониква,
където не мога сега.
Тя тъй ще обича,
както не смея сега.
Тя мойте безумни мечти
ще превръща в реалност
За нея си мисля и всеки
  мой стих
е за нея.

Юлия Н. Митева — IX ж клас.
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МОРЕ

За да успееш късче от море
на своето платно да сътвориш,
ти трябва да си чист като дете
и своето сърце да подариш
на всяка малка капчица,  която
е скрила в себе си небесен цвят,
на всеки лъч от слънчевото злато,
на вятъра и мириса познат.
Тогава мъничкото ти море,
с любов и болка сътворено,
ще затрепти и няма да се спре —
от твойта вяра съживено.

Дарина Томова — уч. IX в клас.



= 22 =

МИНИАТЮРА

Момичето въздъхва на сън и от въздишката му се 
роди зората.

То отвори очи и срещна любопитния поглед на белия 
гълъб,  кацнал на прозореца. Птицата като че ли бе 
оживяла от картините на Пикасо.

Момичето протегна ръка.
Гълъбът разпери криле.
И отлетя...
За да занесе слънчевото утро на хората.

Цветанка Начева випуск 1972/73 г.

САМОТАТА

Самотата!...
Това е велико творение,  буря от навалели образи,  

мисли и чувства,  нахвърлян хаос,  от който трябва да 
създадеш нов свят.

Самотата!...
Това е едно малко бягство от хората,  когато отиваш 

на среща със самия себе си,  не за да правиш признания,  
а равносметка на дните си. Съдебна зала е душата ти!

Ти — съдия и подсъдима. Защитници няма.
Присъда — живей! /най-тежката,  но най-достойната/.
Бъди Прометей!

Соня Бонева — уч. IX д клас.
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ПРЕМИЕРАТА

— Изнеси крака,  по-високо,  още — така! Едно,  две,  
три — скок! Главата на ляво! Внимавай,  ръцете! Ръцете ти 
пак висят! Изобщо нещо става с теб,  Женя. Ти не ме чуваш 
какво ти говоря.

Женя си тръгна. В  главата й още бучеше гласът на 
М. Иванова: “Нещо става с теб!” Наистина нещо ставаше 
с нея. Толкова години вече играеше. Беше петгодишна,  
когато майка й за пръв път я заведе на балет — “Лебедово 
езеро”. Женя жадно поглъщаше всеки жест на балерините 
и когато представлението свърши,  тя беше вече твърдо 
решила — ще стане балерина. Същата година я записаха в 
балетната школа и оттогава репетиции,  репетиции. И ето 
сега този скок. Не. Нещо ставаше с нея. Но какво,  какво? 
Тя не можеше да разбере:

— Ей,  ти,  балерината!
Женя се обърна. Зад нея стоеше тъмнокосо момче.
— Какво искаш? — сопна му се тя.
— Нищо.
— Тогава върви си по пътя!
И Женя продължи. Искаше й се да не мисли за момчето,  

но не можеше. Мислите сякаш сами идваха: “Да,  това 
беше той. Той,  в когото бяха влюбени всички момичета 
от гимназията. И какво толкова намираха в него? Е,  не 
че беше грозен,  симпатичен беше,  дори хубав. Но като 
се ли са се свършили другите момчета. А беше толкова 
самоуверен. Изглежда мислеше,  че светът му принадлежи. 
Изобщо той никак не й харесваше.”

На другия ден Женя излезе по-рано. Днес щеше да се 
реши кой ще играе на премиерата. На Женя й се искаше да 
изберат нея. Не заради премиерата,  а защото това беше 
любимият й балет — “Кармен”. Но сигурно нямаше да я 
изберат заради онзи скок. Защо не можеше да го направи? 
Нещо ставаше с нея.

— Ей,  ти,  балерината!
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Женя се обърна. Зад нея стоеше пак онова същото 
момче.

— Женя се казваш,  нали?
Тя кимна.
— Е добре. Мога ли да те изпратя до школата?
Тя отново кимна. “Но какво прави,  защо се съгласява,  

когато той изобщо не й харесва. Когато той и е толкова,  
толкова...”

... Избраха я! Нея от петнадесет момичета... Тя ще 
играе на премиерата. Ще играе своята любима роля!

Женя просто не можеше да повярва. А скока — скока 
тя направи с такава лекота и ръцете й не висяха... 
Премиерата! Това беше първото й голямо изпитание.

... На премиерата Женя сякаш се беше сляла с 
музиката на Биза-Шчедрин. Всеки жест,  дори и най-малкия 
тя изпълни със съвършенство. Беше самата Кармен. Не 
можеше да се разбере до къде свършва тя — Женя и откъде 
започва Кармен. И когато завесата падна и Женя излезе 
да се поклони,  тя получи Голямата награда за своето 
изпълнение — една малка въздушна целувка,  изпратена и 
от първия ред на първия балкон.

Надежда Цонева — уч. IX в клас.

ЕСЕ

На отсрещната бетонна стена видях диаграмата на 
болестта ми. После срещнах жълтата тъга на слънцето,  
навело очи към замръзналите клони на дърветата. Нещастието 
ми подаде шепа мокър синкав сняг,  който се превърна в 
сълзи. Почувствувах,  че радостта се отдръпва от устните 
ми.

Тогава те открих на отсрещния тротоар. Ти държиш 
едно цвете и ми се усмихваше. Протегнах ръка и на моето 
запотено задъхано стъкло ти нарисувах усмивката на 
щастието.

Веска Маринова — уч. IX в клас.
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ТОПЛИЯТ ПРИЛИВ

Беше времето на топлия прилив. Това бе последната 
нощ. Сбогуване. За студения и сбръчкан бряг той не бе 
първият,  нито щеше да бъде последен,  но в него имаше 
нещо слънчево,  нещо което го караше да тръпне при 
всеки изблик на нежните вълни. Те бяха като отворени 
устни. Понякога обсипваха лицето му с тихи,  замислени 
целувки,  друг път,  необуздано и трескаво се сливаха с 
вика на прибоя — зов за нежност,  зов за живот,  ръце 
издигнати в името на вечността. Те искаха да бъдат 
заедно в небитието на застиналия мрак,  там,  където 
тяхната прегръдка ще бъде вкаменелост,  а чувствата им 
реликва.

Солените сълзи на вълните се стичаха по 
болезненосивото лице на брега. Той беше ням. Беше се 
смалил в очакване да се случи нещо необикновено,  в 
очакване да тръгне с отлива на топлия прилив. Хиляди 
длани се бяха притиснали в гореща молитва. Блестящите,  
тъмни коси на вълните се бяха вплели с неудържимо 
желание в този дивен Атлас,  но някаква жестока сила ги 
теглеше назад. Топлият прилив се превърна в стон,  който 
отекваше във всяка раковина. Мигът — ехо заглъхваше.

Брегът искаше да хвърли своето бреме и да тръгне 
по лунната пътека.

Вилияна Костова Терзийска,  уч. IX б клас
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БАЙ ЙОРДАН БОРЕЦА

По пътя крачеха войници. Окъсани,  дяволити,  те 
вървяха в колона,  подвиквайки на своите съседи. Трети 
ден вървяха,  без да спират. Местността беше открита и 
едно дребно офицерче ги подканяше да бързат. Сякаш не 
чувствуващо умора,  то преминаваше бързо от взвод на 
взвод и викаше колкото му глас държи:

— По бързо,  по бързо! На тоз гол кър само за 
авиация плачем. А дойдат ли бомбардировачите,  ще видим 
кой най-бързо ще бяга.

Войниците мълчаха. Болка обземаше сърцата им и се 
усилваше с всяка крачка. Само преди седмица те бяха 
напуснали домовете си,  а сега — вън от родината. Тежка 
мъгла падаше над тях.

За дома си мислеше и бай Йордан Бореца. Това име 
му бяха дали другарите поради големия му ръст. Той 
беше мълчалив човек. Отваряше уста само ако някой го 
попиташе нещо и то отговаряше без желание. На рамото си 
носеше винаги онази немска,  тежка картечница,  с която 
не се разделяше дори на обед. Вечер,  ако му се случеше 
да полегне,  слагаше я под главата си и захъркваше 
шашки. Тази картечница бе от онези,  които всяваха 
паника,  ако бяха в ръцете на опилен стрелец.

Вечерта колоната стигна малко сръбско селце. 
Тук трябваше да спрат конете,  нататък беше немско. 
Новобранците бяха посрещнати от стари,  изпечени в 
боя бойци,  които се радваха на изпратената помощ. Но 
най-много се зарадваха на тази картечница върху гърба 
на едрия човек. На кратко ни осведомиха новите,  че 
утре ще има настъпление,  събраха се под сайвантите и 
запушиха махорка. Дребното офицерче изкомандува: “Спете 
сега” и войниците се натръшкаха кой където свари. Скоро 
над селото се понесе такова юнашко хъркане,  че дори 
и най-смелият немец би заобиколил селото поне от пет 
километра.
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Спеше и бай Йордан,  сложил глава върху картечницата. 
Хъркаше и сънуваше. Присъни му се,  че е малък и върви 
през полето. Изведнаж зад него изскочи бодливата нрава 
на съседите и го погна,  навела ниско глава. Той усещаше 
вече нейното дихание върху рамото си. С мъка бай Йордан 
отвори очи и първото нещо,  което видя,  беше кравата,  
навела ниско глава над него. В  този миг той се сети за 
картечницата,  скокна бързо,  грабна я и изрева: “Стой 
или ще стрелям”.

Изведнаж осъзна,  че кравата насреща му,  не е 
кой да е,  а ротният му командир. Войниците наоколо 
замръзнаха с отворени уста и ококорени очи. Бай Йордан 
се огледа,  придоби печален вид и каза: “Сънувах... 
кравата...” Адска експлозия огласи местността. Смееха 
се войниците. Ротният бе дошъл да го буди,  понеже 
всички трябваше да станат. “Хайде,  бай Йордане,  да 
ходим да трепем нацистите” — рече ротният,  задушавайки 
се от смях. На главата му стърчаха още неулегналите 
изправени коси.

Росен Мисирджиев — уч. IX. б клас.



= 28 =

ИСТОРИЯТА НА МОЕТО ТВОРЧЕСТВО

Аз от малък си пиша. Първите ми писмени произведения 
датират още от четиригодишна възраст. Не съм знаел 
още да пиша,  но виж да драскам ми идело отръки — 
бастунчета,  лулички и разните им там комбинации. Моята 
любов към писането аз отдавам на това,  че като са ми 
месили пита,  кога съм прохождал,  веднага съм се хванал 
за перодръжката,  поне мама така разправя на всички. Та 
от тогава тя,  мама,  събира произведенията,  излезли 
изпод моя химикал /естествено старата перодръжка е 
заменена с вносен дванадесетцветен химикал/.

Та думата е за моето творчество. От неразбраните за 
широката публика знаци /защото за мен ти все си значеха 
нещо,  аз знам какво съм искал да кажа с чертичките 
и луличките/ преминах на разбрано за нея писмо. Вярно 
е,  че отначало се ограничавах с изречения от типа 
“Мама пере. Мара рисува.” Но с течение на времето 
изреченията ставаха все по-дълги,  макар че сега не 
виждам никакви връзки между думите в тях,  това беше 
все пак постижение. Трябва да е било така загадъчно-
интересно и отвлечено,  че мама започна да води един вид 
литературно четене на моите първи сериозни творби пред 
гостите си,  като обясняваше какво съм искал да кажа. 
Разбира се добавяше и собствен коментар. А гостите 
кой от учтивост,  кой от удивление пред глупостта ми,  
ахваха. Но факта,  че гостите намаляха,  аз сега отдавам 
на литературното четене.

Радост Райновска — уч IX в клас.
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КАКВО Е ЗА НАС БЪЛГАРИЯ?

Всеки пази в себе си едно свидно вълнение,  един 
малък,  но до болка необхватен миг,  в който е почувствал 
България. Видял е успокоителната синева на родното 
небе,  усетил е упойващия дъх на родната земя,  погалили 
са го лъчите на доброто слънце и той се е усмихвал на 
Родината.

Какво е тя за нас? Въздух? Слънце? Сияйни простори? 
Чисто небе! Ухаеща земя? Птичи хор в детските градини и 
училища? Бели рози върху белите комини? Какво е за нас 
тази мила родина,  познала през вековете повече мъка,  
отколкото радост?

Единствено синовете и дъщерите на малки народи 
могат да усетят със сърцето си истината в думите на 
Сенека: “Родината се обича не за това,  че е велика,  а 
за това,  че е своя”. Затова,  че си видял за пръв път 
нейното небе,  че си чул за пръв път нейните песни,  
за това,  че върховете в нейната история укрепват 
самочувствието ни на българин.

В  нашата история няма могъщи и жестоки крале,  
но има силни и разумни владетели. Не са творили в нея 
ренесансови писатели — любимци на царствени особи,  
но е проскръцвало перото на един Паисий. Тя пази 
спомен и за черни пропасти,  но над дълбока пропаст 
върхът се извива по-висок. Колко пъти нашият народ 
бе едва в подножието на върха,  когато другите народи 
превземаха подстъпи към билото. И тогава закъснелият 
старт изискваше могъщ и бурен финиш. България трябваше 
да догонва света,  който бе далеч напред и не искаше да 
ни чака. Тя бе мълчала дълго,  но имаше какво да каже 
на народите.

Сега родината превзема най-светлия си връх. Той 
е по-висок от всички останали,  пътят към него е по-
стръмен,  но затова и радостта от големите и малки 
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победи е по-сладка. А такива победи ще има още много. 
Те ще изковат жалоните по пътя към голямото и бленувано 
щастие. И колко увереност носи мисълта,  че около нас 
и с нас живеят хора,  които дишат същия въздух,  гледат 
същото небе,  имат в жилите си същата Аспарухова и 
Симеонова кръв,  също като нас се наричат “българи” и 
носят в себе си частица от Родината.

Преди сто години Европа не знаеше на нас. По-късно 
внезапно разтърсена,  тя отвори очите си,  видя ни,  
но продължаваше да не ни разбира. България никога не 
е чакала да бъде открита. Тя винаги сама е напомняла 
за себе си така,  както половин столетие след първата 
среща със стара Европа напомни за себе си,  за да не 
бъде забравена никога.

В  света на човешките чувства има много понятия,  
които не се дефинират. Въпроса “Защо обичате мама?” е 
по-добре да отминеш с мълчание,  отколкото да отговориш 
“не знам”. А нали понякога вместо за родината говорим 
за “майка България!” Затова любовта към България е 
рядко предмет на оживени спорове и шумни разговори,  
затова когато с цялата искреност на нежната си душа 
Яворов ни завещава: “Няма по-топла стряха от бащината и 
по-успокоително небе от родното”,  ние му вярваме.

Севдалина Янева — уч. IX б клас.
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В  СВЕТА НА ДЕВЕТНАДЕСЕТГОДИШНИТЕ

Деветнадесет години светът е слушал нашите въпроси,  
сега с любопитство чака отговорите ни. Той бърза,  ние 
— още повече. Бързаме да се влеем в истинския живот,  
да застанем със силните равни,  да вземем много,  много 
да дадем...

Търсим щастието. Търсим красотата. Красотата — 
тази вълшебница,  господарка на света. Човек винаги се 
стреми към нея,  както се стреми към щастието. Всеки 
миг от живота си сме посветили на нея. Нуждата от 
красота е подтикнала човека да създаде първите рисунки 
в пещерите,  да украси лицето си с боя,  да създаде 
великото чудо — музиката,  да вдъхне живот на камъка 
и дървото,  да промени дивата природа. Прав е мъдрецът 
Достоевски: “Красотата ще спаси света”!

Борим се да бъдем нещо повече от това,  което сме. 
Дори инстинктивно съзнаваме,  че смисълът е в борбата. 
Времето не е великодушно. То няма да ни чака дълго да 
мъдруваме,  за да разберем смисъла на всичко и после да 
живеем както трябва — без да грешим,  без да се лутаме. 
Човешкият живот е дълъг милиарди мигове. Всеки миг има 
своя смисъл. Природата не е създала нищо излишно. Само 
за миг ябълката е разтърсила Нютоновата глава и той е 
прозрял закона на земното притегляне. Мигове пълни със 
смисъл. Но нима само миг трябва да живее човек? Ако бе 
живял само миг,  никой нямаше да разбере,  че на света е 
имало Нютон. Хилядите предхождащи мигове са подготвили 
единствения,  неповторимия. Следователно — в тях е 
имало смисъл:

“Намирам смисъл да полея цвете,
дръвче с ръжанка да завия.
Дъждовна капка да ми свети,
когато слънцето се скрие /А. Ников/
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Смисъл крият и най-дребните неща. Но те не са наша 
цел — голямата ни цел в живота. А ние търсим смисъла 
в живота като цяло. Дни и нощи си блъскаме главата над 
този въпрос,  онемяваме понякога,  когато разберем,  че 
“голямото”,  което сме направили,  е било безсмислено. 
Лутаме се,  страдаме. Неволно си спомняме за думите на 
Керлайл: “Всеки човек под шапката си има свой театър,  
в който се разиграват драми,  често по-сложни от тези,  
които се играят в театрите”.

Търсим щастието,  търсим красотата,  търсим 
смисъла. Всеки миг търсим толкова много неща — 
истината,  дружбата,  решението на трудна математическа 
задача,  хубава книга,  успех,  хубава песен,  доверие,  
призвание,  любов,  мечта,  независимост,  вдъхновение,  
цел. Търсим себе си.

Човек се вълнува от толкова много неща. Светът на 
мисълта е необятен,  макар и деветнадесетгодишен.

Мая Добрева — уч. XI в клас.
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В  СВЕТА НА ДЕВЕТНАДЕСЕТГОДИШНИТЕ

Деветнадесетгодишните винаги имат свои мечти,  
свои легенди,  свои книги,  свои обяснения,  свои герои. 
Деветнадесетгодишните могат да бъдат съобразителния Ханс 
Клос,  справедливият граф Монте Кристо,  благородният 
Винету,  интересната Агата Кристи,  популярният Демис 
Русос,  безстрашният Левски.

Трябва само да го пожелаят.
Деветнадесетгодишните ще пораснат. Ще станах напълно 

зрели хора,  различни: незабележими,  обикновени,  
герои,  предатели. Незабележимите ще търсят своето 
оправдание пред хората и пред живота; обикновените,  
залутани в делнични грижи ще движат живота,  ще откриват 
неговия смисъл; героите ще останах завинаги в сърцата; 
предателите — те ще бъдат заплюти с погнуса и ще умрат 
преди смъртта си.

Деветнадесетгодишните ще пораснат. Ще станат 
напълно зрели хора. Различни. Но едва ли някой ох 
тях,  някога,  на осемнадесет години,  е пожелал да бъде 
Тартюф,  поп Кръстьо,  Солженицин.

Възрастните винаги търсят у младите всички човешки 
добродетели: всеотдайност,  доброта,  любов към труда,  
ученолюбив,  грижовност,  талантливост. Търсят пример,  
оценка отличен.

Не е ли по-важна оценката от житейския урок по 
история?

Иванка Здравкова — уч. XI г клас.




