
 32.



 1.

ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ФРЕНСКИ И РУСКИ ЕЗИК
“ФРЕДЕРИК ЖОЛИО — КЮРИ”

ВАРНА

УСТРЕМ
издание за литературно творчество

19.III.1978

Брой 8



 2.

Компютърна обработка и страниране:

  инж. Дарина Атанасова

Устрем ‘1981 е предоставен за дигитализация от:



 3.

МИСЛИ В  ЕДИН ЛЕТЕН ДЕН

На патрона на IV езикова гимназия
Фредерик Жолио-Кюри

Оранжево кълбо събужда се е морето.
Утро.
Изгрява слънцето. С лъчите-пламъци
напомня ми пожарите в света.
Боли...

Издига се над хоризонта.
Зной.
Аз мисля колко би показвал термометърът
Сред въздуха куршумен и...
Боли...

Обгръща ме червен отблясък.
Залез.
Защо ли слънцето отива си
с цвета наситен на кръвта?
Боли...

Лицето ми се губи в мрака.
Нощ.
Не мога да заспя. В  съня си виждам
мащехата Нощ над Чили и...
Боли...
Кога тъй осезаема ще стане болката,
че всички да разбуди?
Да ни принуди
да превърнем нощите във светли дни,
за да не чуваме в съня си вик: “Боли.”

НЕВЯНА ТРОЯНСКА — XI-д клас
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НАЗАД В  ГОДИНИТЕ

До скоро не забелязвах,  че времето тече така 
бързо. Не вярвах,  че и аз остарявам. А ето тринадесет 
години вече изминаха,  откакто завърших училище и днес 
съм може би на възрастта,  на която някога бяха моите 
учители. Сега аз се пренасям назад във времето,  за да 
открия още веднъж,  че то тече и за мене толкова бързо,  
че и аз се отдалечавам все повече от безгрижието и 
наивността на училището...

И все пак ми е неловко да разказвам спомени. 
Неловко,  защото съм още твърде млад,  за да предизвикам 
чрез тях чувството за ред и дисциплина у хора,  с които 
въпреки всичко сме почти връстници. Пък и никога не съм 
се отличавал с нещо изключително,  за да си присвоявам 
правото на нравоучител. Но ще кажа: всеки,  който е учил 
в езиковата гимназия “Фредерик Молио — Кюри” във Варна 
трябва да помни,  че наследява една голяма традиция; че 
става член на едно голямо семейство,  в което всички 
се помнят,  уважават и обичат; че трябва да знае и може 
повече от останалите; че е длъжен да има достойнство и 
чест...

Сега,  когато буйството и патосът малко са 
поутихнали,  изпитвам угризение и срам,  че съм бил 
неразумен и неблагодарен към моите учители. Някои от 
тях навярно са ме забравили или пък ме споменават с 
лошо. Но нека това естествено за юбилея връщане назад в 
годините,  когато те хабяха нерви,  здраве и сили заради 
мене и моите съученици,  бъде и нищожната,  закъсняла 
и искрена отплата на човек,  който нищо повече не може 
да им даде.

Грехота е да говоря за себе си. А всяко напътствие 
е суета,  от която изглежда е трудно да се избавим. 
Затова завършвам: нека бъдем живи и здрави! И довиждане до 
четиридесетата годишнина на езикова гимназия “Фредерик 
Жолио-Кюри”.

ПАНКО АНЧЕВ  — випуск 1960/65 г. редактор в 
издателство “Г. Бакалов”
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В  ОРБИТА ОКОЛО ЗЕМЯТА

... на съветските космонавти

Прелитаме високо над Планетата,
Оплетена от нишките на пътищата.
Тук-там тревожно светят
Червените семафори
на неугасените пожари.
Задържат устрема на Бъдещето
и парят във очите.
Вдигнете бариерите!
От стопове не се нуждае
ерата Космическа!

ИВАН КЬОСЕВ,  випуск 1966 г.
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МОРЯЦИ

Наричат ни мъже,
защото често сме разгърдени.
Наричат ни моряци
и в овехтялото си целомъдрие
ни виждат да стоим на мостика
захапали лула.
Ах вие,  сухоземни същества.
Наричат ни какво ли не
и търсят някаква романтика
в живота ни,  изпъстрен със далечни светове
и приключения.
Но те не знаят за коварните течения,
за ледовете във Баренцово море,
за страшните тайфуни в Океана,
за бременните от умора часове,
когато всичко се превръща в ад,
когато няма граница между вода,  небе и суша,
когато идва ти до гуша
и псуваш и умората и всичко в този свят.
Та значи,  вие брат,
за нас измисляте какво ли не?
Добре.
Но разберете —
Моряшкият живот не е тропично цвете,
моряшката съдба е нещо сложно,
тя има груби,  грапави ръце.
На нея никой,  никога не е останал длъжен.
Тя се заплаща със цената на сърцето.

РУМЕН ТЪРЕВ,  випуск 1965 г.

щурман от далечно плаване
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ВНЕЗАПНА ИЗПОВЕД

на морето

Кой измисли
тия курортни сезони,
кой хората подгони
лете
към бреговете ми?

Изгарям от жажда и спомени
за птиците ми,
прогонени
от белите дни в нощите —
като призраци да се мятат
и плачат.

Какво ми шептят в ухото
тия хилави хора,
дето слънце не ги е гряло
и от вятър не са полудявали?
От сутрин до здрач —
едно и също —
от хоризонта до пясъка...
Стъпка встрани направя ли —
давят се!

Къде са моите внуци —
с тях мога да разговарям,
с тях и на смърт може да се играе.

А на цветните картички
синьо ме рисуват и весело:
от мъка ми идва
да се обеся!
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На дъгата на залива
щях да синея обесено
ако не беше хлапето,
дето на глас се разплака
и хора се насъбраха,
и примката на хоризонта разсякоха...

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА,  випуск 1971 г.

преподавател по френски език

ДЖОКОНДАТА

Откривана от хиляди очи,
тя вече никога не е така красива —
защото не изпитва радостта
на този,  който първи я открива!
Усмивката й знае всеки как
е най-прието да се разтълкува;
и в този тайнствен цветен полумрак
не само Леонардо я рисува...
И гледайки към всички — гледа тя
през хората,  които я открадват;
през суетата им — към вечността
във тез очи,  които й се радват.
Макар че я разкъсаха докрай —
да я почувстваш цяла не е лесно;
въздиша някой — омагьосан цял,
а друг крещи “Картината известна!”
Но ако проговори,  за да спре
брътвежите,  които я обграждат —
на устните й може да умре
това,  което Истината ражда!

НЕЖНА ДИНКОВА,  випуск 1974 г.
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КОН

(на Иван Едрев)
Обуздайте самотния кон,
той препуска през мокри поляни
Със доброто въже от найлон
направете на шията рани,
нахранете го с плява и зоб,
от пробитата кофа да пие...
На поляната в бесен галоп
дълго скитникът вятър ще вие!
Намерете каруца,  юлар,
на очите сложете капаци,
от не зная какъв си буквар
покажете му пътните знаци
и го удряйте често с камшик! —
непокорният лесно не влачи.
Някой ден ще прехапе език
и каруцата в кал ще затлачи.
Ударете му номер отзад —
има хора лукави и груби,
Всичко става на грешния сеят —
кон ли няма да се изгуби?...
И го спъвайте нощем. На сън
ще ви стряскат копитата диви:
Тъ-къ-тън,  тъ-къ-тън,  тъ-къ-тън,
Свободата и в пранги е жива!

ВАЛЕРИ СТАНКОВ,  випуск 1974

студент
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НА НАДЯ

Изминали са няколко години,
а мене ми се струват векове.
Седим на същите издраскани,
очукани,  но дружелюбни чинове.
И си говорим колко крачки правят
и на кого приличат нашите синове.

Изминали са няколко години,
а може би това са векове.
Усмиряваме се в коридора стихнал
да чуем спомена за наште викове.
Но той мълчи,  ревнивецът,  дълбоко пази
отдавна отзвучалите ни гласове.

Изминали са няколко години
или наистина са векове.
Пак търся обич във очите сини,
ненараними от злъчните ми стихове.
И доброта,  и нежност там намирам,
откраднати от недоизживени мигове.

АНА ТОМОВА,  випуск 1975

студентка
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ГОДИШНИ ВРЕМЕНА

От нежността на цъфнали кокичета се раждаме
и ни люлее в белите си люлки вятърът,
и ни нашепват звездни приказки дърветата
през кратки нощи,  тръпнещи от щастие.
Узряваме със житото,  израснало
от жаркото полъхване на вятъра
и кървавите гроздове,  очакващи
на бъдещото вино искрите.
През дълга,  дълга есен се прощаваме
със белите вълни и трепкаме
със всеки паднал лист,  отнасящ
сподавена въздишка на земята.
И тя като тъжовна майка тихо
разтваря нежните обятия
да ни поеме въз сърцето си,
от жал помръкнало.
И само вятърът-немирникът изпраща ни
с безбройни пеперуди ледени
в последния ни път към вечното...
А ние се превръщаме в кокичета.

СВЕТЛАНА НЕДЯЛКОВА,  випуск 1976 г.

студентка
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РИБАРСКИ ЛОДКИ

Звездите спят край лодките на кея,
в морето се протяга вечерта.
Луната сънена немее
и се усмихва на нощта.

Една светулка някъде отлита.
Щурците се разхождат из гората.
Във миг дочувам крясъка на птица,
целунала косите на водата.

Проблясва пламък край върбите стари
и мъжки говор гони тишината:
дошли са ранобудните рибари,
които грабват в лодките зората.

ПЪРВОЛЕТКА ЙОВЧЕВА,  VIII-в кл.



 13.

СЛЕД БУРЯ

Уморен,  брегът си отпочива
Бурята вилня и превилня.
Като в тиха,  необятна нива
стихват пак вълна подир вълна.

Укротило своята стихия,
сякаш в битка великан сразен,
бърза днес морето да измие
с подкупи гнева си мигновен:

за брега — копринени дантели,
везани със миди от елмаз,
ведрина за гларусите бели,
златен пясък,  освежен за нас.

ЖАНЕТА ИВАНОВА — VIII-а клас

НАСТРОЕНИЕ

... Изглежда само аз
не се предавам на нощта —
прозорецът ми още свети.
Наоколо отдавна всички спят,
забравили за грижите,  сънуват...

Напразно взирам се навън!
Нима очаквам нещо от нощта?
Дори звездите уморени са
и съм сама...
Как дяволски е трудно да заспя!

МАЯ НЯГОЛОВА — VIII-б клас
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ПЕСЕН

Аз нямам
мъдростта
на миналите поколения.
Живея
с лятото,
смеха
и бурите.
Аз искам
зимното
да стане пролетно
и вятърът да носи щастие...
Аз имам
много
песенни
желания.
Аз нямам
мъдростта
на миналите дни.
Аз нося
силата
на свойто поколение
и много
слънчеви мечти.

ДАНИЕЛА РАДОСЛАВОВА — IX-д клас
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* * *

Ще дойде лятото — сънувана надежда —
с въздишка светла,  с затаена нежност,
с коси от жар,  с недоизказан шепот,
с момичета във рокли пъстроцветни,
с забравеното синьо на небето
и на морето с парещата сол,
която устните изгаря.
Със зрели шепи ще плисне
в косите ни вода,  която пясъкът
дълбае под нозете
и стъпките събира и дели.
Ще дойде то
с изтръпналата жажда на ръцете,
с щастливите и тъжните очи,
на слънцето с творящото всечасие,
на вятъра със белите платна,
окъпани от гръм и от зора
и със едно предчувствие за щастие.

БИСЕРКА ГЕОРГИЕВА — IX-а клас
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“АЗ СЕ РОДИХ,  ЗА ДА ЖИВЕЯ,  УМИРАЙКИ”
Из “Дон Кихот”

Дон Кихот живее,  за да се бори. И да умира всеки 
път,  когато се сблъсква с жестокостта и мизерията 
на действителността. Да умира хиляди пъти,  за да 
обезсмърти един автор и един идеал. И да остане вечен.

И докато в тези сблъсъци,  в тази борба,  безсилието 
на рицаря-воин е художествен похват за разкриване на 
комичното у героя,  то безсилието на рицаря-човек не 
е художествен похват,  а обвинение. Обвинение срещу 
мръсотията и бездушието на цяла една епоха,  на цяло 
едно общество,  в което хората или се примиряват и 
виреят спокойно,  или се борят и умират. Дон Кихот 
не може просто да съществува,  той трябва да живее,  
борейки се,  и да умира борейки се.

Дон Кихот просто не иска да приеме действителността 
за реално съществуваща. Не иска,  не,  не може! И търси 
своя начин за борба с тази действителност. А какво 
би могъл да направи сам един човек срещу цяла една 
реалност,  освен да живее,  умирайки в името на една 
друга реалност,  светла и красива.

Дон Кихот тръгва на бой,  но тръгва,  предпазван от 
картонено забрало. Тръгва с неподходящо оръжие,  но с 
голямата цел. В  красотата на една божествена Дулсинея 
той търси красотата в човека. И се сражава за тази 
красота.

Но действителността е не само жестока,  тя е и силна. 
И мизерното оръжие на Дон Кихот съвсем се загубва пред 
огромните й като вятърни мелници ръце. Ръце,  които 
всеки път го убиват и всеки път му оставят малко живот 
и много надежда — до следващото сражение.

А хора,  които да умират в името на красотата,  
са трябвали винаги. Донкихотовци трябват и днес. И 
ще са нужни дотогава,  докато на света не остане нито 
един човек да нарича чувствата и идеалите му безумие,  
борбата му лудост.

ИГЛИКА ЛУКАНОВА — IX-г клас
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ПРИКАЗКА ЗА РЕВОЛЮЦИЯТА И ЧОВЕКА

На моя бъдещ син
Един мъж се оставил да бъде разпнат,  момчето ми,  

като мислел,  че страданията му на кръста ще могат 
да изкупят човешките нещастия. Столетия по-късно,  
друг един мъж,  чрез поезията и живота си доказал,  
че човешкото щастие е борба. И щом вярваш в нейния 
смисъл и нейната необходимост,  ти ще бъдеш щастлив. 
И щом даже и под дъжд от камъни не се страхуваш да 
кажеш истината,  ти ще бъдеш щастлив. И ако винаги 
си готов да бъдеш като Данко,  за хората да разкъсаш 
с ръце гърдите си и да изтръгнеш от тях сърцето си,  
вярвай ми,  че ще си щастлив. И твоите думи и твоите 
дела ще се слеят в жертвоготовност,  както Ботев сля 
песните и бъдещето,  защото го носеше в себе си и стана 
символ на революцията. Тя за тебе не бива да бъде само 
буря,  която те увлича в стихията си и метеж,  който 
те тласка с шемета си,  но и духовна потребност. Щом 
искаш да си революционер,  никога не се задоволявай 
с това,  което имаш или си е момента,  а търси по-
доброто и по-справедливото. И не само мечтай за него 
и го желай,  но и се бори,  за да го постигнеш. Бери 
се с всички сили! Бъди като Левски — сянка! От град на 
град,  от къща в къща,  стъпка по стъпка,  миг по миг,  
цял живот. Да вървиш и да носиш това,  в което вярваш. 
Да го изповядваш с жар,  да го проповядваш страстно,  
въпреки болката,  която ще ти нанасят хората с тяхното 
безразличие или невежество.

Бъди сигурен,  момчето ми,  щом носиш пламъка на 
Прометей в душата си и човеколюбието му в сърцето си,  
ти ще си щастлив. Никога не се спирай пред нищо,  а 
смело дерзай. Дерзай даже и самия себе си,  защото 
твоята свобода и твоята смърт трябва да служат на 
всеобщата борба,  като станат неин свинец и нейна песен. 
Слей твоите идеи с идеите на епохата и изгори в тях,  
превърни се сам в революция!
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Знам,  че ще ме попиташ къде да намериш красивото 
и да го превъплътиш в себе си,  за да можеш сам да 
станеш революция. Търси го навсякъде около тебе — в 
усмивките,  дъхащи на скели,  в пропуканите ръце с лъх на 
топла пръст,  в загрубелите крака,  отрупани с мазоли. 
За да го намериш,  трябва да откриеш себе си във вече 
откритото,  като го преоткриеш. Ако го намериш,  значи 
светът се е родил в тебе и ти си се родил в него. И 
когато този свят се роди в мен,  момчето ми,  аз ще родя 
теб,  защото искам ти да бъдеш моя посланик в бъдещето.

РАЛИЦА КАВАЛДЖИЕВА — X-а клас

ЗОВ

Убито,  времето ще легне
във сенките на овъглените дървета,
светът ще бъде празен,  ням
и нажежено от безкраен залез,
небето ще догаря в тишината.
Земята ще лети по вечния си път
и само топъл вятър ще разнася прах
от изгорелите мечти и спомени.
Но пробудена от влажен полъх,
ще блесне диамантена роса в тревата
и вие ще почувствате как някъде край вас
с криле по-сини от небето
животът пърха.
Не го убивайте!

СПАС ЦВЕТКОВ  — X-а клас
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“Le pessimisme de Lorenzo “

BALANCE

J’étais grand et petit
J’étais tout seul entouré des milliers.

Tout a commencé par un cri.
J’avais faim, j’avais peur
De ce monde étrange qui m’a rencontré.
Alors j’étais seul!

Puis j’ai grandi.
Et c’étais deja l’Enfrance.
Enfance comme une ile
Dont j’etais le naufrage.

A l’Universite tout a change.
C’etait le fusionnement de tout ce qu’on savait.
Et je tourbillonnais la dedans.
La Nature, les gens, la philosophie, les arts...

Suffocant je recevais ma ration.
Alors je croyais a l’homme.

Mais bientot, une nuit claire
J’ai vu une etile qui tombait.
Et J’ai compris ce qui s’etait accumule.
La Providence me l’a souffle!

Le contradictoire m’enveloppait
Mais J’avais mon but.
Autrement je devais me suicider!
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La sublimite de mes idees
Se melalt avec la faussete de l’arrogance.
Quoi faire, j’avais ma devise:
“Tous les Cesare du monde
me faisaient penser a Brutus.”

Donc le sens de ma vie a ete trouve!
Je voulais tuer la tyrannie!

Alors j’avait grisonner le bon qui m’est reste.
J’ai sacrifie la personnalite
Pour s’emparer de la gloire...
Et j’ai plonge dans les vices de mon Tyran.

* * *

Une fois la tâche accomplie
Ma vie a ete finie.
Et la conscience de mon existence
Etait globale.

J’étais grand et petit.
J’étais tout seul entoure des milliers.

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ,  X-а клас
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НА МОЯ ГРАД

Аз знаех,  че ме чакаш —
със нощните си пясъци,
с разсеяните стъпки
на мечтатели
и плахи влюбени;
със пръснатите
като празни миди
лодки
и даже с тези
прокъсани
рибарски мрежи,
които вятърът
размахва
безучастно.
И аз се връщам —
в синята ти утрин
с дъха на водорасли,
в горещия ти изгрев,
който с весел плисък
се разсипва
над морето ти.
Аз знаех,  че ме чакаш
и се върнах.

ДОНКА ВЕЛЧЕВА — X-б клас
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ЗА ЖИТОТО И ДРУГИ ВАЖНИ НЕЩА

Приятели
разкъсваха
доверието ми.
Стотици въздишки —
вглъбени и мъдри,
дълбаеха моята вяра.
А тя бе стомана
незакалена
и всеки нов удар
по нейната плът
я правеше огнена,
после — студена.
И на — закали се металът!
Аз вярвам на старата истина:
От галене жито не никне!
Ще трябва дълбоко,
та два пъти даже
земята
със рало
да режеш,
и твоите грижи
да се превърнат в болка.
Чак тогава
я чакай
да ражда!

БОЙКО БОГДАНОВ  — XI–б клас
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* * *

И този ден
като подплашен кон
изцвили пред прозореца
и гривата му
със дърветата се сля.

Сега е късно
юздите му да търся.
Сега е вече късно —
нощта
очите ми изпи,
луната рухна
върху хоризонта
и се стопиха
на звездите свещите...

И този ден като подплашен кон...

Ще ослепея!
Майко,
коня оседлай,
черния,
да го пришпоря лудо,
да не цвили!
Майко,
най-черния кон!

МАРИЯ ЖЕЛЕВА — XI-в клас
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ПЛОВДИВ

Все по-далечен е денят
на моето завръщане...
Единствено завръщане,
в единствения пристан.
То бе неуловимо кратко
сред безпощадно
светещия град
и не можах
да те прегърна.
То беше истинско
завръщане —
към истинския свят
и затова не искай
пак да се
завърна.

ЕЛИАНА ГЕОРГИЕВА — XI-г клас
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САМОТА

Привечер,  когато сенките се стапят в здрача и 
вятърът заспива между дюните,  морето разказва приказки; 
нашепва загадъчни слова,  безкрайни и прекрасни... 
Разказва несънувани сънища...

Когато човек е сам,  времето спира и минало,  настоя 
ще и бъдеще безнадеждно се объркват в пътеките на 
сърцето. Морето,  брега и тъмнината се сливат в топла 
здрачевина,  а димът от изтляващия огън рисува в нощта 
сенките на отдавна забравени спомени,  лица и силуети 
на хора,  които сме обичали или мразили. Призраци,  
възкръснали в мрака,  за да пият болката в душата и 
разравят пепелта на зарасналите рани.

После в оплетените нишки на времето приказките 
се разливат и объркват,  нощта — магьосница се смее,  
заплела с косите си вятъра,  а дърветата приспиват в 
люлката на коравите си длани звезди.

Привечер. Време на влюбени. А морето разказва на 
самотниците вълшебни приказки за лунни нощи,  звезди и 
любов. Разказва неизживени спомени и несънувани сънища.

ВИОЛЕТА ПЕТРОВА — XI–б клас
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* * *

Нека над тревожните ми сънища
да премине бавно,  спокойно лунният сърп.
После дъжд от звезди да вали.
Ще осъмна под дъгата с крила пеперудени,
ще литна нагоре,  в простора —
без страх,  че слънцето ще ме изгори.

* * *

КЪЛВАЧИТЕ И ДРУГИТЕ ОКОЛО ТЯХ
Двама тракат,
двеста чакат.

РЕЗОЛЮЦИЯ КЪМ МОЛБАТА НА ПЕПЕРУДАТА-ЕДНОДНЕВКА
Молбата й да бъде удовлетворена
В  срок кратък от два-три дена.

КАРИЕРАТА НА КИТА
Нали бе ням,
издигна се на пост голям.

АКТИВИСТ
На този услуга направи,
за онзи донос състави.

ПЛАМЕНА ДИМИТРОВА — XI-д клас
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ЧУМАТА

(из вехтите хроники)
“... Согрешили беха много христиените — послушници 

от четвъртий езиковий манастир “Св.Фредерик”. 
Небогоугодни дяла ся совершиха и разсерди ся Бог,  и 
прати нам во пето 1970-о наказание за пречиствание на 
грешните души человечески. И появи ся тогаз чумата 
(от вирус № 1)  и накъм два пътя по людете дохажда. 
Голями согрешения ще да бехме сторили,  щото от вяднъж 
ся не насити. Первий път що ми ся народ изпоразболе,  
ала не доде му изхак. По време оно преблагий игумен,  
отец Йоан,  с калем в рука,  людете с прискорбие броеше 
и голема го мука оборяше. И вторий път пак ся зададе 
тайзи напаст невиданна. Наполовината человеци веке ся 
не видоха. А по то време донисаше ся слух един,  че 
закрили “Магерницата”. И бехме ся размислили,  щото 
Патриаршията да не закрий всичките манастири и метоси 
по Варненската окружност. Ала не било ни писано да го 
дочакаме. И чумата отново развилне ся и много беха 
чумавите. И рукхнаха грешниците да ся пречистват и 
возникнаха опашки,  сущо Вавилонское стълпотворенье,  
пред знахарски колиби и хекимински кабинети. Ала Бог 
е всемилостив! И както ни воздаде наказание,  тъй и 
изцеление ся найде! Хекимини-хаджии беха донесали от 
Божий гроб чудодейни пергаменти и щамби от Света гора,  
що за по три деня от учение и послушание освобождаваха. 
И кой ги пофанеше в ръце,  тутакси оздравяше! И показа 
ся надежда да ся изцерят всинца. Ала человеци не беха 
заборавили прежни си лукавщини,  нечестивият беше ся 
вселил в души им и найдоха те изново как да ся облажат. 
И пак престорваха ся те на чумави и за нови пергаменти 
божигробски нощуваха по хекимините. Заборавиха божиите 
работи,  презреха пост и молитва,  заборавиха и ученията 
на Евклида,  Талеса и Херодота,  песнопенията на музите,  
опусте манастирът и предадоха ся грешниците,  на тленни 
страсти человечески. Донесе ся нова хората тогаз,  дето 
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Митрополията проводила учителский совет да возвърне 
во правий път тий черни овци и верна треба да е била,  
щото скоро пак навлякоха всинца монашеските власеници. 
Оттогази не са е веке появявала никаква болест невярна 
по людете!

И не са е дочуло да е починал оттогава некой от 
чумата,  ами само от турските кланета...

То,  думам,  да ся не връща веке,  ама со рука на 
серце ся признавам,  че и мен,  слабому человеку,  ще 
ми ся пак да ся повърне,  щото (прости мя,  Боже!)  и яз 
изпитах целебните щамби за три деня,  па ми ся услади,  
мене грешному. Па пази Бог всинца ни от изкушение! 
Амин!”

Писа рука отца Димитрия

из единайсета Буки килия



 29.

Водоравно:
1. Труден,  но затова пък обичан предмет в XI клас. 

10. Форма на организация,  към която чакащите в бюфета 
са призовани ежемеждучасно. 11. Род,  в който повечето 
от роднините са началници. 12. Според кръстословиците 
— гигантска жаба (вижте в речника). 13. Показателно 
наречие. 14. Табладжийски термин. 16. Свещено ученическо 
число. 18. Голяма река е Сибир. 19. Голям период от 
време,  за който може да се построи даже паметник като 
този до гимназията. 20. Лично местоимение,  употребявано 
при оправдание. 21. Форма на разговор,  която спазват 
само учениците. 22. Сетивен орган,  който при нежния 
пол най-много си пати от завоеванията на съвременната 
химия. 23. Инициалите на наш сатиричен артист. 25. 
Изчезнала марка кафе. 28. Малкото име на голям френски 
киноартист и певец. 29. Крепост на новозеландски 
човекоядци (който не вярва да прочете “Капитани на 
фрегати” на Чуковски). 31. Състояние на вече изпитан 
ученик в час. 33. Причинителят на урока за вирусите. 34. 
Вид южноамерикански папагали,  приличащи на нашите,  но 
с крила. З5. Похват,  употребен от Й. Йовков в разказа 
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“Индже” (Тези,  които не са го изучавали или са били 
изпитани,  да видят в речника)  — мн.ч.

Отвесно:
1. Предмет или по-точно деспот на бита. 2. 

Древноримска богиня,  осеняваща често нашите учители. 
3. Овчарско оръдие на труда все още употребявано,  
въпреки новите педагогически постановки. 4. Жанр с 
изобилие на “О!” 5. Старогръцки поет. 6. Публицистичен 
жанр. 7. Вид игра,  за която са необходими излишни 
пари. 8. Град на испански (по липса на испански езикови 
гимназии вижте в речника). 9. Прославен маршал на СССР. 
15. Ученическо пособие по физическо възпитание,  което 
има свойството да мени притежателя си. 16. Цвят на 
кожата,  свидетелствуващ за добре оползотворено лято. 
17. Остров,  който не ще познаете,  но вижте направо в 
речника. 18. Стара мярка за тегло,  равна на 1,225 кг.,  
навяваща на добре хранещите се хора мисли за доброто 
старо време (мн.ч.). 24. Вид диалог,  който не вирее 
на училищна почва. 26. Древногръцки баснописец. 27. 
Подземно животно,  по случайно съвпадение,  съименник 
на някои наши прилежни ученички. 24. Дума,  която 
започва с “и”,  завършва на “г”,  а по средата има 
“к”. 30. Сетивен орган,  особено развит у учениците. 
31. Заместител на ученическата чанта — обект на 
преследване. 32. Сравнителна частица,  с която майките 
широко си слушат при уточняване способностите на сина 
или дъщерята.

Речник
ага — гигантска жаба
Нвс — несъществуващ остров
Рио — град (исп.)
ретроспектив — похват

СТЕЛА ТОДОРОВА — XI-а клас

МИРОСЛАВ  ДИНЕВ  — XI-в клас




