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ПРЕДРЕЧЕНО ОТ ПАГАНЕ

Ти,  избранице божия,
съвършена
и млада,
от любим се отрече,
за да молиш родина
от Тангра!
Ти предрече ни:
“Виждам планини,
плодородия,  безкрайна долини,
върхове и скали,
море и камък”.
Ханът блед,
приел страшния жребий,
ни поведе напред.
И ний яздехме
дни и недели
с тиха болка,
с посивели лица,
без подслон и огнище...
с полумъртви деца.
С поглед в тебе,  ювиги,
с вяра в тебе,  ювиги,
ние крачехме твърдо,
за да стигнем красиви долини.
И ний стигнахме.
А през лудия бяг на копита
и победно развяната
конска опашка над нас,
долината ехтеше,
кънтеше
в безмилостна битка,
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в бой последен,
за да имаме родна земя.
И те имахме вече,
тебе,  малка Българио,
с планини и скали,
с равнини,  долини
и море,
с много топли звезди,
с най-синьо море.
И те имам и днес,
най-красива и млада.
Коленича пред твоя олтар,
и ти давам обет:
Аз съм твоя и по кръв
и по плът.
Ще те браня и пазя
до последния миг,
до последния дъх ще съм с теб!
И ще бъдат за мене най-скъпи
и винаги живи,
твойта храброст,  ювиги,
твоя смях Пагане.
Силна майка роди ме —
потомка на българи силни,
моя корен вдълбали,
вкопали
тук с огън и меч!

ИННА ТЕМЕЛКОВА,  IX г клас
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БОРИС I — ХАН НА БЪЛГАРИТЕ

Редовно слепях филмовата поредица “1300 години 
България” и слушах с известно любопитство на незнаещ 
за траките,  скитите,  келтите. Всичко беше толкова 
далечно,  че научните теории и доказателства звучаха 
някак неубедително. Възприемах цялата информация на 
доверие,  но с любопитство. По същия начин тръгнах и при 
възприемането на серията “Борис I — хан на българите”,  
с тази разлика,  че имах известна информираност за 
делото му. Знаех,  че в 865 година е заповядал да 
се покръстят българите,  да приемат християнството 
и изхвърлят езическите богове,  като ги заменят с 
единствения — Христос. Знаех,  че благодарение на този 
княз е разцъфтяла славянската писменост и култура. И 
разбира се,  знаех колко важно е всичко това за външното 
утвърждаване и вътрешното укрепване на България. 
Мислех,  че това е достатъчно и нищо ново не бих могъл 
да очаквам. И ново,  като факти,  не казаха. Новото се 
роди в мен като една нова емоция,  ново виждане.

Винаги съм смятал,  че делото на Борис I е героизъм 
и едва сега разбрах,  че то е дълбоко трагично. Просто си 
представих тълпите от славяни и прабългари,  треперещи 
от кървавия меч и гнева на “старите” богове.

Колко чудовищна е картината на кръвопролитието при 
обезглавяването на петдесет в двата болярски рода в 
868 година. Кръв на деца,  жени и старци,  на знатни 
боляри,  кръв на хора,  които в дълбоката същност на 
своя бунт са били абсолютно прави да защищават вярата 
на прадедите си. Петдесет и два рода,  а никой не знае 
какви мечти и колко надежди са погинали.

А колко ли трудно е било на княза да заповяда и да 
вижда,  че остава без тях,  да чува клетвите и главно 
да разбира,  че те са прави.

Колко твърдост,  не колко жестокост е трябвало,  
за да издържи,  заключил сърцето си пред мъдростта и 
необходимостта. Едва сега за пръв път разбрах,  че не 
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всеки,  че може би никой друг от нашите владетели не би 
бил в състояние да издържи на емоционалния натиск и да 
вярва,  че е прав. Колко ли далновидност трябва,  за да 
прозреш,  когато си вътре в нещата,  защото колко често,  
когато се отдалечим от събитието,  казваме: “Трябваше 
да направя не така,  а така”. А Борис е знаел истината 
за необходимостта. Само това би могло да го крепи и да 
го кара сам да си вярва,  когато е виждал родната земя 
покрита с телата на знатните и справедливите...

А по-нататък съвсем логично и съвсем лесно му 
е било да лавира между Константинопол и Рим,  за 
да получи своята истина за независима България и 
независима църква. Какъв дипломат е трябвало да бъде 
Борис,  за да води преговори с такива “светейшества”,  
мислещи,  че той е “варварин”,  а народът му е сган от 
разноезичници. Колко ли мъдър и начетен е бил Борис и 
колко ли интересна личност е бил сам по себе си? Той 
е нямал лично мислене,  то е родово,  общо,  мислене 
в бъдещето. Но съвременниците му са го ненавиждали и 
мразели може би,  като си помисля само,  че двадесет 
и четири години след като е изклал петдесет и двата 
рода,  не се е спрял дори пред бащинското си чувство 
и в 889 година ослепява сина си Владимир за измяна на 
родината. Това не е човек,  това е държавник. Плакал 
ли е в нощта,  когато е оставил сина си без очи,  това 
никой не знае и няма да узнае,  но може би е плакал... 
защото не друг,  а той — Борис приема Климент,  Наум. 
Ангеларий,  учениците на Кирил и Методий и се стига до 
там,  че и в Константинопол и в Рим говорят с уважение 
за някогашния “варварин” и “варварската” му държава. 
Евангелието се чете и на български език,  защото този 
човек разбира,  че след като пред поповете са вървели 
войници,  след като на мястото на Тангра и Перун се е 
настанил Христос не с друго,  а с меч,  то словото божие 
не би могло да се чете на гръцки. Поради това мъдро 
мислене руси,  власи,  сърби векове наред се връщат 
към старобългарския език,  като към класически “и така 
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Климент обучи 3500 книжовници,  и така българите четяха 
не само евангелието...”

В  907 година на 2 май умира княз Борис-Михаил. Дали 
е умрял самотен? Дали не са го измъчвали в последните 
му дни призраците на изкланите или очите на Владимир? 
Дали,  след като делото е реалност,  Борис е намерил 
покой в душата си? Щастлив ли е бил,  удовлетворен ли 
е бил от живота или съвестта го е измъчвала? Дано си е 
отишъл спокоен и мъдър,  какъвто о бил животът му: твърд 
и целенасочен.

Велик човек е бил Борис и силен,  много силен — 
невероятна сплав от мъдрост и любов. (Любов толкова 
голяма,  колкото един народ).

Ето така,  като Борис трябва да се обича народа,  
да не се прощава нищо и да се дава всичко. Горд съм,  
че някъде там,  в далечния IX век,  го е имало,  за да 
ни има днес и нас — българите.

ДЕЯН ПЕТКОВ  — IX г кл.
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БЪЛГАРСКИЯ БОГ
(есе)

Всеки народ е създавал свой бог,  величаел го е,  
строил е храмове,  прекланял се е пред него.

Моят народ има само един бог — свободата. В  нозете 
му е принасял кървава жертва най-скъпите свои чеда и 
жертвени клади са били земите му,  и жрец е бил сам той. 
И не кръст,  а бесило краси олтара му:

“О,  бесило славно!
Теб те освети
смъртта на героите. Свещено си ти!
Ти белег си страшен и знак за свобода,
за коя под теб гинеше народа...”

Погледнете стените на неговия храм! От там ни гледат 
не светци с изпити лица,  а бунтовници с огнен взор. Под 
звуците на боен екот се сливат образи,  лица и имена.

Пет века! Пет века нашият бог беше потъпкан. Пет 
века целият народ беше окъпан в кръв — кръвта и мъката 
на хората,  носещи името,  което носим и ние днес — 
българи! Но името остана да живее. Жилавият ни корен,  се 
беше впил дълбоко в каменната гръд на Балкана,  в житните 
нивя на Добруджа,  в равната,  земя на Тракия. Той беше 
кърмен от бунтове и въстания,  от горди песни и предания 
за величието на България.

Аз се вглеждам в очите на българския бог. Позната 
и скъпи очи. Очите на Апостола,  с които “в бъдещето 
тъмно той гледаше ясно”. Очите,  които дадоха вяра на 
един народ. По-светли,  по-ясни от очите на библейския 
Христос; неопетнени й силни,  запалващи огън и самите те 
— огън. Кой роди тези очи в страшния кървав и тъмен век? 
Те не бяха само негови. С тях гледаше,  гневеше се цялата 
наша изстрадала,  но свята и смела земя.

Нека замълчим тук. Нека оставим думите,  които 
търсим,  да лежат в подножието на неговото величие. 
Защото каквито и да са тези думи,  те не биха стигнали до 
висотата на неговия духовен физически подвиг. Защото там,  
величествен на своя кръст,  обгърнал с очи пламналата си 
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земя,  той беше равен на бог и даде вовеки веков на своя 
народ взора си и пътя трънлив. И тръгна той — титанът 
Народ,  за да стигне до своя кървав храм,  там нейде,  в 
горящата Перущица. Това биде страшен храм. Изпълнен с 
живи мъченици,  засенчили с блясъка на окървавените си 
глави златните ореола на иконите,  вдигнали възлести,  
сухи,  силни ръце не за молитва,  а за безпощадна борба. 
Ръцете на един народ–копал,  орал,  майсторил чудеса,  
отглеждал своите чеда,  сториха чудо. С удар едничък 
на един чизмар отпратиха в забрава робското смирение и 
принесоха в жертва на своя бог детето,  жената и него 
самин. Жертви кървави,  но свободни се стелят под свода 
на храма. И тирана немее пред тази вяра,  пред този бог,  
комуто се кланят мъртви герои.

Но някъде вдън земята изгорена,  всред порутените 
храмови стени,  тлееше на жертвеника страшен жертвен 
огън. Ветровете го разпалваха,  дъждовете го смиряваха,  
но той не гаснеше и все по-буйно се разгаряше. И сякаш 
като пламъка издигаше се вярата. И пак възкръсваше 
титанът. Наливаха се мишците му със страшна сила и 
кървавия спомен го лютеше като стара рана. Очакването 
беше страховито,  дорде едно светено име го разтърси и 
възправи срещу минало и робство:

“Едно име ново,  голямо,  антично...
що отговор дава и смила срамът,
и на клеветата строшава зъбът.”

Името на един връх,  “на безсмъртен подвиг паметник 
огромен”. Един народ се е надигнал — кървав,  неук,  
но здрав и челичен в своето единство. Отръскал от 
планинската си снага тежестта на едно кърваво и страшно 
потисничество,  разкъсал със здрави земни ръце тъмата на 
неверието и страха,  той застава горд пред целия свят.

В  очите на този земен титан искри вяра — вярата 
в онова светло,  все още невидяно,  но тъй жадувано,  
окъпано в кръв “утре“.

Твоето утре,  народе,  мой!
СВЕТЛА АНЧЕВА,  X а клас
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ИЗПОВЕДТА НА ЕДНА ЧЕРЕША

Градините разцъфтяха,  зажужаха пчели,  ветровете,  
слезли от Балкана и Средна гора,  весело си играеха и 
разпиляваха цветовете по полята...

Само аз,  черешата от работилницата на майстор 
Стамат,  нямаше да усетя повече пълзящите сокове,  
размразени от немирното слънце,  нямаше да нацъфтя и 
дам плодове. Какъв ужасен жребий — да те връхлетят 
лъскавите зъби на секирата,  когато си в младостта си,  
в силата си... Как болеше,  когато майстор Стамат ми 
извъртя сърцевината...

Когато ме оглеждаха,  един от младежите даже каза:
- Тази е най-силна!... И най-стройна... Няма чепове!
Изгарях от желание да разбера какво ще стане с мене 

по-нататък. Оставиха ме да изсъхна. От мене се изпари и 
последната капка влага. Сега вече наистина заприличах 
на чугунена цев. Тогава дойде железарят Стоян и ме 
стегна с яки челичени обръчи.

Около мене винаги имаше хора. Дълго време не можех 
да разбера какво говореха. Но чувствувах,  че беше за 
нещо голямо и съдбоносно,  в което аз заемах почетно 
място,  щом така ме галеха с грубите си,  миришещи на 
барут и олово ръце! Мъжете говореха нови и страшни думи. 
Най-често повтаряха робство и свобода. Тогава разбрах,  
че робството е нещо непоносимо,  нещо като ледения 
мраз,  който сковава земята и всяко клонче. А свободата 
е като лятото с птичите песни и натежали плодове.

Понякога при мене идваха нови хора. Тогава знаех — 
ще постелят бяла кърпа,  ще поставят върху нея кръст,  
нож и револвер и тихо,  решително ще говорят,  а накрая 
ще произнесат: “Заклех се!” Хубаво ми беше с тия силни,  
мълчаливи мъже!

Една вечер в работилницата дойдоха повече хора 
заедно с млад,  непознат мъж,  когото всички с обич 
и уважение наричаха Войводата. Той говори дълго,  а 
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лицето му беше прекрасно:
— Мили братя,  време дойде веке и ние да се 

освободим!... Не сме ли имали и ние царство и господарство? 
На оръжие,  братя!

Слушах онемяла и се мъчех непременно всичко да 
запомня.

* * *

— “На оръжие!”
— “Свобода или смърт!” — с такива викове осъмна 

Подгорово.
А мене изнесоха на височината край селото. Блестях 

на слънцето с железните си гривни и тъмно,  и страшно 
дуло,  готово да избълва огън срещу врага. Скоро се 
понесе радостно “ура”,  запяха “Слънцето трепти,  
захожда...”

После започнаха тежка кървави боева. Топчията 
запали фитила... В  издълбаното ми сърце стана горещо,  
имах чувството,  че ще се пръска и... не издържах. 
Отвориха се пукнатини,  през които излетя силата на 
огъня и гюллето падна на няколко крачки от мене...

* * *

Башибозукът изкла много народ...
А аз дълго стоях самотна сред полето. Изгарях от 

ненавист и безсилие... Но бях така изсъхнала,  че не 
можех да изцедя дори една сълза за посечената свобода.

ДАНИЕЛА ИВАНОВА,  IX а кл.
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БЪЛГАРИЯ

“Земя,  като една човешка длан,
но ти за мен си цяло мироздание.”

Ти изплуваш от мрачината на отдавна отминалите 
векове. Виждам те как вървиш по прашния път на времето,  
без секунда отдих. Краката ти са боси и изранени. Косите 
ти са посребрени от старост,  грижливо сплетени в две 
плитки. На гърдите си вместо огърлица от жълтици носиш 
вехта бакърена пендара,  окачена на конопена връвчица.

А,  ръцете ти! Ах,  ръцете ти са целите в дълбоки 
белези от вековни окови. Тези същите ръце,  които нежно 
са люлели пъстрите люлки на децата ти.

Челото ти е остаряло и набръчкано и клепачите ти 
са уморени. Би ли могъл някой да каже откога са тъжни 
твоите очи? Може би от деня,  в който видя върволицата 
ослепени Самуилови войници,  или може би в оня ден,  
когато Челеби Сюлейман дигна ятагана,  за да отсече 
главата на патриарха Евтимия; или когато “там близо 
край град София” видя да стърчи черно бесило и “твоя 
един син” да виси на него със страшна сила,  а може би 
от времето,  когато твоите родни синове клаха братята 
си така,  както и турчин не ги е клал.

Над един твой син ли,  майчице,  си стояла дълго 
разплакана,  опряла ухо до сърцето му? И когато то е 
отбивало своя последен удар,  от твоето сърце е капвала 
кървава сълза.

Но аз чувствувам и нежното му туптене в народните 
песни,  в изповедта на кавала по седенките,  в ритъма на 
ръченицата,  в тънкия низ на шевицата. То е на хиляда и 
триста години,  но днес пулсира с ритъма на електронния 
двадесети век.

МАРИЯ ДИМИТРОВА,  IX г кл.



 13.

БЪЛГАРИЯ

Създадена от два народа древни,
преминала през огън и през сеч,
запомнила дни тежки,  дни победни,
ти днес свободна си и здрав е
твоя меч.

Ти днес рожденица си горда и щастлива,
накичена със пирински цветя,
ти пееш със потоците на Рила
и с вятъра на Стара планина.

Знам,  помниш ти чедата си — герои,
целували те с клетва на уста,
воювали под знамето ти бойно
и срещали със ясен взор смъртта.

Родино,  знай,  ти наша си повеля,
наш дълг,  съдба и съдник
и ще те браним предано и смело,
за да цъфтиш в годините си бъдни.

ЛЮБОМИР БАТАНОВ,  IX в кл.
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БОЖЕНЦИ

Може би най-силно съм обичала България,  когато съм 
я виждала такава,  каквато е била някога. Това е,  което 
разбирам със сърцето си.

Никой не иска да живее без род и без минало. 
Готова хората и измислили своята баба Божана,  смела и 
горда жена,  и я обявили за основател на селото. Когато 
липсват фактите,  се раждат най-красивите легенди.

Сега Боженци живее само с миналото. Пустите 
калдъръми и залостените врати,  почернелите от дим 
каменни огнища и тъжният вятър,  който свири из клоните 
на старите дървета,  навяват тъга и самота,  страшна 
самота,  която я има само пред смъртта. Тук дните и 
нощите са дълги,  има време да преосмисляш света,  има 
време да обичаш хората,  има време за всичко.

Вървиш по кривите улици,  а под стрехите те гледат 
изстрадалите очи на старици,  които все още пекат вечер 
картофи в жарта,  палят огнищата и се борят с тревата. 
Тази вечна като земята трева,  жилава и млада. Тя 
скрива всичко: снишените гробове и повалените настрана 
кръстове. Стариците ден и нощ я изкореняват,  а очите 
им са сухи от болката. Те вече не знаят дните си и вече 
не броят годините. Скоро ще умрат и тогава тревата ще 
залее всичко със своя зелен поток,  ще потопи къщите и 
облените със светлина зидове.

Нощем все още се появяват светлинки,  над плочестите 
покриви се извиват тук-там тънки струйки дим. Старите 
жени все още пазят извора на живота,  заслушани в 
пращенето на огъня,  в оцелелите си спомени и във водата 
на тежките каменни чешми с полуизтрити надписи. Стоят 
край своите огнища,  сами сред света. И може би си 
мислят за хората,  градили камък върху камък,  цвете до 
цвете,  пътеки сред приведените от старост дървета.

Вкусът на горчиви бадеми,  на билки и пелин,  на 
изсъхнали цветя и воден шепот,  извикват сълзи в гърлото. 
Толкова затворени завинаги къщи! Не смееш да прекрачиш 
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прага им,  вътре е пусто и прашно. Забравени,  ненужни 
никому котлета и солници,  вехти черги; забравено,  
остаряло щастие.

Господи,  защо всичко умира,  какво ще стане тогава 
с нас,  къде ще търсим ние своите корени,  откъде ще 
разберем кои сме,  отдалеко ли сме дошли и накъде 
отиваме... Хората се срещат и се разпиляват,  човешкият 
живот е толкова кратък,  че времето все не стига да се 
обърнеш,  да погледнеш назад,  да се взреш в миналото и 
да откриеш истината за себе си и света.

“През годините изминали
и през стопените като далечни преспи
векове се вие пътят.
Обърнете се назад!
В  далечното се взрете и
надникнете в близкото,  което е във вас,
в сърцето си,
там вие също ще откриете началото на пътя.”

МАРИЯ ДИВИРОВА — IX б кл.
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Читателите на 
“Устрем” благодарят на 
единадесетокласничките 
Мая Няголова и 
Жанета Златинова за 
вдъхновените срещи с 
тях,  за постоянното им 
сътрудничество.

Да ги изпратим с думите 
на поета: “И нека вярата 
не оскъднява”.

ИМПРЕСИИ

Царевграв Търнов е първото ни убежище. Добираме се 
до него нетърпеливи и жадни за впечатления.

Небето е царски синьо,  Янтра — невъзмутимо спокойна. 
Изправен между тях,  Царевец прилича на болен човек. 
Дървени скелета,  пясък,  цимент — насред бойниците 
и светилищата — трудно съжителство. Някой бърза да 
засвидетелствува любовта си към миналото и гради върху 
руините своята съвременна представа за средновековната 
столица — с бетон и балчишки камък (!)...

А ние сме сантиментални и ревниви. И влюбени. 
Скептично клатим глави и се целуваме под недовършения 
купол на патриаршеската църква.

Гневът на боговете не закъснява да ни настигне. 
Излива върху главите ни силен дъжд,  царски.
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* * *

За пръв път виждах архимандрит “на живо”. Стои сред 
двора на светата обител,  заобиколен от тълпа модерни 
последователи на Тома...

Аз се преструвам на кротка и смирена. Изпод вежди 
наблюдавам отмерените му жестове. Искам да докосна 
синьото расо,  но се боя от погледа му.

Един безбожник е направо безразсъден в сравнение 
с мен — пита архимандрита няма ли манастира шефство 
с женски метох. Старецът благоразумно отказва да се 
ядосва и гневи. Колко ли умни въпроси чува на ден? 
Отнася се към нас с философско търпение.

... На другия ден осъмнах пред манастирските порти. 
Клепалото биеше за литургия. Един час слушах сутрешната 
проповед — изкупвах нощните си грехове.

* * *

По нелепа греша вместо в Боженци се озоваваме в 
Арбанаси. Нищо,  и то ни стига. Разликата между тях не 
била голяма,  успокояват някои. Същите улици,  изровени 
от дъждове и каруци,  същите високи дувари,  същите къщи 
(?!)... Само че кой ни доведе тук в мъртвия час? Дори 
пивницата е затворена. Неканени сме тук и никой не ни 
обръща внимание. Не ни остава нищо друго,  освен да 
надничаме през дървените порти...

Наблизо една неокосена ливада се оказва ничия 
и гостоприемна. Нагазваме в нея. Късаме детелини за 
веществено доказателство — бяхме тук и си тръгваме.

* * *

Мудно влачим крака по нажежения калдъръм. Старият 
Пловдив,  залян от немилостивото обедно слънце,  обърква 
романтичните ми представи за уют и патриархалност,  
с които съм го запомнила. Кръстосваме го за кой ли 
път? Мълчим. На ум самодоволно пресмятаме,  че сме 
видели всичко възможно — римският театър,  крепостта,  
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църквите,  изложбите,  иконите... Къщите. Господи,  
къщите! В  една от тях един художник ни се усмихва: “Чеда 
на морето,  пък се кръстят на нашите хълмове!...”

Вярно е! Но нека да помълчим. Толкова хубост видяха 
очите ни — невидяна и несънувана,  българска...

* * *

Слънцето в Трявна,  колкото и да се перчи и черви,  
не прави кой знай какво впечатление. Тук снимат други,  
по-драгоценни светила — незалязващите слънца от 
дървените тавани на старите майстори. Отнасят се към 
тях гальовно. И ние идваме заради тях.

После ще се окаже,  че покрай задължението да ги 
видят,  по-бързите и практичните са свършили и други 
полезни работи. Изпили са по едно каймаклия кафе в 
търговската чаршия,  например...

* * *

Чирпан. След Пловдив цялото ми същество е устремено 
само натам. Пътувам с мисълта,  че отивам на поклонение.

Чирпан. Знам наизуст стиховете на поетите,  които 
е родил. Повтарям си ги като молитва.

После,  в дома на Яворов всички пристъпват замислени 
и сериозни. И тъжни. Тук рядко се усмихват. И то,  през 
сълзи...

* * *

Завръщам се,  окадена от манастирски тамян,  с едно 
цвете от града на поетите,  притиснато между жълтите 
страници на бележника ми,  с една раковина в джоба,  
открадната от морето край Несебър.

Завръщам се.
И дълго след това се усмихвам насън.

МАЯ НЯГОЛОВА,  XI б кл.
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ПОЗА

Боледувам — дълго и подозрително.
Младостта ми вградена е в камък,  знам.
Сто проклятия тегнат над дните ми,
снагата ми — дремещ вулкан.

От безсъници съм преследвана —
за изтънелите нерви — опасна игра.
Постоянното ми занимание стана
да пращам по дяволите света.

ПРЕДИ КРАЯ

Приятелите ми прописаха стихове.
Приятелките бързат да станат жени.
Доскучаха ми вече дългите месеци
от усилни дни и нелепи беди.
Уморена от дълго съжителство,
не ме свърта край класния праг —
всички са като никога мнителни,
както всякога — всеки е прав.
Още малко да бъда послушница.
После всичко да прокълна.
Да започне ново пътуване.
Дръж се,  момичето ми!
Ще издържа!
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МОЛИТВА

Боже!...
Съхрани ме,  прости ми,
повярвай! —
Грешна съм,
но сред разблудни миряни
праведник
няма да срещна...
Пък и...
не търся...

МАЯ НЯГОЛОВА,  XI б кл.

ХАН АСПАРУХ

Не е ли дързост от моя страна
в стих твойто име днес да възпявам?
Но искам да вярвам —
    благодатни зърна
в мен кълнят от оная земя,
на която най-твърдото име си дал,
сякаш с меч си го сякъл в
    Балкана.
И навярно здрави зърна си посял,
та откърмила мойта страна
бойци и поети —
да отиват безстрашни и дръзки на бран
да пируват в щастливи победи,
но да бъдат сърцата им
    винаги там,
дето хан Аспарух ги доведе.
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ПРОБЛЕМ

Каква професия ще избера?
Омръзна ми да отговарям вече.
Няма ще мога пред една врата да спра,
а в мислите да плувам надалече?

Виновно ли е моето море,
че ми нашепва думи непознати
и ме зоват далечни брегове
със пъстър свят и стихове крилати?

Виновно ли е моето сърце,
че му не стига цялата вселена
да влее в мойте слънчева ръце
един живот “като една поема”?

ЖАНЕТА ЗЛАТИНОВА,  XI a  кл.

СЪТВОРЕНИЕ

Сама се създадох
от облаци и съзвездия,
от мокра пръст и дъждовна вода,
от изгреви,  от горски ягоди,
от тополов вятър
и от тишина.

Рецептата никой бог не познава —
притежавам самородна власт;
сама да избирам
вкуса на въздуха,
верността на погледа,
невъзможната свобода.
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ПОСЛЕДНИ ЗАЛЕЗИ

А когато от сланата листопадът стане тежък,
като топка тъмно злато се търкаля таралежът.
Някъде се мерне вятър и през редките си пръста
реше рехаво тревата като с гребени чевръста.

После вдигне се пушилка и проточи топла шия.
Леко тупа — като жилка — изворът,  от който пия.
Крее залезът на хълма,  а земята бавно стене
Черна ще е,  ще е дълга зимата и ще отмине.

Сънни — мравките целуват заблудените мушици
и отнасят своя улов в премалелите си щипци.
Идат снеговете бели — като смърт,  но няма страшно.
Взе ли топлинка,  не взе ли
ти,  човеко,  сам и прашен?!
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СПОМЕН

Когато върху дансинга подскочат
последните акорди на нощта,
едно момиче си допива скоча
и сигурно не мисли за смъртта.

Понеже тези дънки са й тесни
и няма тя пари да си плати,
красива — като изрезка от вестник —
рекламната й блузчица трепти.

Тя тихичко излиза от хотела
и с гларусите тръгва по брега,
О,  тя е смела,  тя е много смела! —
и може би се пита докога.

И виждам как полека,  всяка вечер,
тъй както скрит във храста я следя,
тя ляга върху вестника прочетен
и дълго търси своята звезда.

Но има ли я? Няма ли я? — нежен,
дъхът на сол и йод ще я стопи...
Завивам я със якето — понеже
тъй може да настине,  щом заспи,

ВАЛЕРИ СТАНКОВ  — випуск 1974 г.
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ВЪЗХВАЛА НА МОИТЕ СПЪТНИЦИ

В  тази година,
зачената в ярост,
кръстена в бунт,
осквернена с кръв и безумие,
в тази година
на жилава бяла надежда,
на голяма вода и мъничка пролет,
някой отново се готви за утринен полет
и това сме пак ние.

Ние планетата не въртим —
върти се пътят под колелата.
Днес отказваме да си доспим —
има знак,  че ни очакват.
По всичко личи,
чакат ни трудни неща:
земята,  въздухът,  огънят и водата,
човекът с нож в ребрата
и пробуденото дете.

Може и да не сме златото на живота,
но за доброто и злото отговаряме
и когато на завоя срещнем слънцето,
чудя се дали то
или ние изгряваме...

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА — випуск 1972 г.
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ПРОЛЕТ В  МОЯ МАЛЪК КРАЙДУНАВСКИ ГРАД

Пролетта се втурна неусетно в почернелите клони 
на дърветата и разпукна пъпките им. Надникна в старите 
опустели птичи гнезда и им вдъхна живот. Брегът стана 
тесен за придошлите води на реката. На талази прииждат 
вълни и отмиват начупените отражения на върбите. 
Спокойна и могъща е голямата вода. И когато се заглеждам 
по-дълго в нея,  струва ми се,  че земята,  където съм 
стъпила,  се раздвижва и аз се понасям по течението.

Плясък на весла ме кара да се обърна: иззад,  
тръстиките се подава носът на рибарска лодка. Захапал 
изгаснала лула,  стар рибар сръчно я управлява в 
каналите между островите. “Радецки” “Калимок”. Доловил 
любопитството ми,  приближава до заседналия в тинята 
изкорубен дънер. Не устоявам на поканата и поемам 
напуканата му жилеста ръка. На дъното на лодката се 
цеди празна рибарска мрежа.

— Не кълве. Рибата бяга по дъното,  когато водата 
е мътна — като че ли се оправдава дядо Станко. — Но 
една разходка през ранна пролет ободрява.

Отначало неуверено,  после спокойно се понасяме 
по пясъчножълтите вълни. Зад нас остават резедавите 
кълбета на шубраците. Между камъните дебнат две очи 
на рибарка. Във ведросиньото небе съзирам кръжилото 
на първите щъркели,  завърнали се по родните места да 
свият гнездата си. На стръмния десен бряг на Дунава 
са накацала белите къщи на моя роден град — обновен и 
пролетно подмладен.

Където и да отида,  бялата пролет ще ме връща при 
детството ми,  в оня живописен градец,  спрял като че ли 
за почивка край забързаните води на легендарната река.

ВИЛИДИАНА ПАНАЙОТОВА,  — подг “г“ кл.
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СЪН

Навън е светла лунна нощ
и мами ме с усмивка бяла
сред звезден прах и бляскав звън
комета синкава,  игрива.

И спуснахме се ние двете
сред този пъстър звезден свят,
летях със устрема на птица,
разглеждах звездното небе...

Ала в гърдите,
ах,
в гърдите
все туй сърце човешко бие
и мълчаливо аз заплаках,
защото всичко беше сън.

ПЕПА ЯНКОВА,  VIII д кл.

СЪБУЖДАНЕ

Дълбоко,  синьо утро ме събуди,
погали ме със слънчеви лъчи
подари ми злато изумруди,
и топъл стих остави да звучи.

Понесе ме със птичите си песни,
със вятъра,  по-нежен от пера,
издигна ме в просторите небесни,
където блика бялата зора.

СВЕТЛА СТОЯНОВА,  IX 6 кл.
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МОЕТО МАЛКО КЪСЧЕ ЗЕМЯ

То не е национален обект,  въпреки че най-старите 
му жители и най-верните му стражи — дъбовете,  са 
запазили спомена за тежки времена.

Тук няма паметници,  гробове и могили на незнайни 
герои. Дори името на това селце е съвсем непознато. И 
рекичката,  която тече между двата хълма,  не е буйна 
и пенлива. Та в нея и риба не може да се лови,  а пък 
решиш ли да се изкъпеш,  рискуваш да си навехнеш я 
крак,  я ръка сред острите й камъни. И Балканът тук 
е по-оголен и горите не са така гъсти,  но въпреки 
всичко,  аз обичам това късче земя.

Аз съм част от него,  защото там съм се родила,  
дишала съм въздуха му,  пила съм ледена вода от извора 
му,  чувствувала съм как след лудешко тичане кръвта 
кипя в жилите ми.

Дано всеки има свое мъничко кътче земя,  където 
винаги да се връща,  дори и само в мислите си.

РЕНЕТА ИВАНОВА,  IX а кл.
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СЕДЕМНАЙСЕТГОДИШНИТЕ

Седемнайсет пчелички
по моята медена пита жужат.
Седемнайсет клонки на
мойто дърво се превиват.
Седемнайсет плахи усмивки.
Седемнайсет крачки в кивота,
седемнайсет приятели нови.

Напускам златното царство
на детството мило.
Сърцето ми силно се свива
и плаче от болка —
по загубен приятел,
по загубена вяра.

Но нали на клонките ми
млади
ще разцъфнат нови цветове
и пчелите ще жужат отново.

МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА,  IX б кл.
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ЗА ТЕБ

Ще те обичам,
както вятърът обича листата на дърветата,
както морето обича стръмните скали.
Ще те обичам,
както върховете снежни обичат слънцето,
както зората обича капките роса.

За теб ще бъда вятър,
нежно милващ скъпото лице,
море ще бъда,
ще те приспивам с шепота си.
За теб ще бъда връх,
от който можеш да достигнеш слънцето.

Зора ще бъда
и свежест ще ти нося след
дълга,  знойна нощ.
Земя ще бъда и небе,
простор за твойта волност.
За теб ще бъда всичко.

ДАЛИ ЩЕ МЕ НАУЧИ ВРЕМЕТО

Не мога да привиква със раздялата,
с раняващият удар във сърцето,
със бягащите стъпки,
с очите,  търсещи последната надежда.

Не мога да не вярвам в хората —
да срещам всеки с някаква резерва,
да чувам шепот тих зад моя гръб,
да виждам скрито лицемерие в очите.

Дали ще ме научи времето — не зная!

ЙОАНА МИЧЕВА,  IX в кл.
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ИМПРЕСИИ

Врязах,  чертите на болката
в моето тленно съзнание.
Отпих от горчивата чаша
на думите твои неказани.

До болка простена в мен залеза
на нашите мигове сплетени
и пошушна сълзата в дланите —
студена,  уморена и ничия.

БЕЗПЪТИЦА

В  часа,  когато кървавият залез,
отправя ни за сетен път милувка,
прощавайки се с миналия ден
и една невидима,  убийствена
умора се свлича
с тъмния рефрен на битието;
Тогава,  когато миражът на безплътното
се ражда от несподелена болка
и връща ни изстрадания миг,
тогава,  когато ме боли да чакам,
оставам с тебе самота.
Вървя отново пак забулена
във синкавия полуздрач на мрака,
забравила и днес,  и утре,
родена за една минута искреност
и чезнеща в угасналия ден.
Там,  в него,  в безпътното вървя,
и туй неизмеримо разстояние
е само моето до теб
начало на завръщане.
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* * *

Болят всички минути
в здрачното пространство на безсъницата,
в мъгливия спомен от думите.

Остава разкъсан и вятърът
в свойте посоки несвързани...

От проплакалата наоколо тишина,
едно изстрадано листо
бавно се сви и умря.

ПРОЗРЕНИЕ

Насечени стонове
Губи се ден подир ден,
в невъзвратимостта по изгубената тишина
в очите,
в дланите,  пречупили мига
във вечност,
в мъглата на неизживян копнеж.
Пролука — в лунен сноп лъчи.
Не,  няма безплътност в болката от спомена!
Има живот!

КРАСИМИРА ЙОВЧЕВА,  X а кл.
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НА МАЙКА МИ

Разкрих аз твойта тайна,  не можа
да скриеш мъката си от очите ми -
прозира бяла светлина
изпод боята във косите ти.

Преливат,  светят между бръчките
и болката,  и тайните сълзи...
Събитията,  минали в годините,
оставили са своите следи.

Смолата избелява от косите ти,
сълзите разпиляват ветрове,
тъмнее блясъка в очите ти,
отпадат уморените ръце.

И непреходно само — слънцето
ще свети цели векове.
Косите ти угасват с времето,
но любовта ти няма да умре.
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* * *

Аз дълго молих времето,
аз плаках със дъжда
и стоплях се в усмивките
на чуждите лица.

По улици притихнали
звезди събирах пръснати,
и всяка вечер зъзнеща
се връщах у дома.

Аз просто търсих себе си
в живота и смъртта,
за да повярвам в бъдното,
да чуя песента.

Помогнаха ми хората
със свойта доброта —
сълзите неизплакани
докрай да разделя.

ЕЛЕНА ЕВСТАТИЕВА,  X д кл.
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* * *

Видях те вчера.
Красива си.
Но още не зная
очите ти какви са.
Дали излъчват меланхолия,
дали изгарят,
или просто гледат.
Аз бих желал да те обикна,
отдавна търся обич по света.
Ти носиш нещо
ново,
лъчезарно.
Дали това си Ти
- не зная.

ИВЕЛИН РАЙКОВ,  XI в кл.
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АНДРЕ БАРЕ
ЗЕМЯ

(фрагмент)

Един ден помниш ли Женевиев
Без ни една приятелска ръка без ни една мечта
Стоях сама
И февруари дъждовит и трескав
Се блъскаше в прозореца
Като във пристъп на безумие

Не зная днес каква бе думата
Тъй тихичко изречена
Живот или Поема

Самоубийство или Сън
Но отговорих
През стените и обвивката чрез полето в книгите
Сърцето е въпрос гигантски

Нещо в мен непознато
Някакво ново чувство
Като трети огромен бял дроб
Задъхан търсещ висотата си

Твоят глас може би където трепка същото минало
Довлякло ме съвсем разкъсана
В  онази улица,  която ме приемаше
Крещейки моята невинност
Крещях и аз със теб
Крещяхме Правда и Любов
Война
И мир

Превел от френски: ИВАН Н. ИВАНОВ,  директор на IV ЕГ 
от 1973 до 1979 г.
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ВРЕМЕ ДА ЖИВЕЕШ

Борис Виан
Той се спусна по хълма.
Стъпките му откъртваха камъни;
а горе,  във къщата,
сирената безрадостно пееше.

Той вдишваш дъха на дървесата,
дишаше с цялото си тяло;
светлината го следваше
и караше сянката му да танцува.

“Само да имаше време” —
И той,  бягайки през тревите,
откъсна две жълти листа,
окъпани в сок и лъчи.

Дулата стоманеносиви
бълваха сухи пламъци.
“Само да имаше време”,
но той стигна до водата.

Потопи в нея лицето си,
засмя се щастливо и пи.
И дойде времето:
той се изправи и скочи.

Една пчела от пареща мед
го повали върху другия бряг.
Кръвта и водата
потекоха заедно.
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Той имате време да гледа простора
и пие от ручея,
време да поднесе към устата си
две листа,  облени във слънце;

време да се надсмее над убийците
и да стигне другия бряг,
време да тича към любовта,
време да живее.

Превела от френски: ЕЛЕНА МИТЕВА,  IX б кл.
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Méditations sur la Patrie

Pavel Katev
Les années s’échappent et renaissent
Dans la pluie, la neige et le vent
Et nourrissent
De soupçons et de soif
Notre courte existence humaine,
Avec les jours
Notre vie est peu a peu consumée
Et tout ce qui nous entoure
S’éteint comme une bougie.
Et résiste seulement
Le nom de la Bulgarie
Grand comme du sang ou comme une mutinerie.
A travers elle franchissent et passent
Des angoisses
Des espoirs
Des traces.
Elle demeure
A jamais
Nous les étoiles vermeilles
Et ne demande que
De la foi tenace
Sinon -
Elle souffre horriblement.
Nous ne çonanes pan des oiseaux de passage
Qui peuvent quitter facilement leur pays.
A eux, il no leur manque
Que la fidélité
Pour rester à jamais
Dans le froid et le gel
En ce pays



 39.

Qui tout dévoué
Les a nourris,
De même que nous...
Non
Le nom de la Bulgarie est éternel
Et rien ne l’effacera
Il fait partie
De l’hémoglobine
Sens laquelle
On étoufferait.

Traductions: Azniv Vartasian, 11 v
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Prière au monde

Damian Damianov
Je ne serai jamais, jamais
heureux,
si le monde prés de moi est
affligé.
J’entends au-delà de mon
dîner copieux
crier un homme lointain et
affamé.
Dans mon sommeil qui crève
de soucis ils sont
avec leur insomnie et leurs
cils poudrés.
A travers les jouets de mon
petit garçon
orient des enfante qui ne
connaissent pas les jouets.
Moi, je ne veux pas être
lord,
mais une idée remplit ma tète-
de soucis:
Oh! Vous les gens,faites que
guérisse ce monde!
Alors je guérirai,moi aussi...

Traduction: Lubomir Terziev 11g 


