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ТВОРЧЕСТВО,  РОДЕНО ОТ ЛЮБОВ

Пред Вас е юбилейният брой на списанието за 
ученическо творчество «Устрем». Вече повече от двадесет 
години,  то е трибуна за изява на учениците от IV 
ЕСПУ «Фредерик Жолио-Кюри»-Варна. Всеки възпитаник на 
гимназията с умиление си спомня за стиховете на своите 
съученици; за тяхната смелост — да изповядват най-
съкровените си чувства; за гордостта,  че са българи; 
за радостта,  че имат в своите делници като измерение 
хоризонта на морето...

От някогашното ято поети-ученици трима от тях 
утвърдиха своето име. Валери Станков още с първата 
си книга «Огън на брега» бе приет за член на Съюза на 
българските писатели,  а книгата на критика Панко Анчев 
— «Творци и слово» и стихосбирката на Мария Георгиева — 
«Виновна поезия» — бяха посрещнати с всеобщо одобрение 
и нескривана надежда към двама даровити творци.

Лично на мен,  като един от поредните преподаватели 
по литература,  на когото е оказана честта да редактира 
«Устрем»,  препрочитайки годишните броеве — ми допадна 
преди всичко гнева към непостоянството в чувствата! И 
едновременно тръпнех от вярата на учениците в любовта,  
красотата и слънцето,  в непобедимата мисъл,  че бъдещето 
принадлежи на тях: младите,  умните,  дръзновените,  
обичащите безумно живота!

Допадна ми святата обич към България,  към нейния 
Балкан,  към нейните села и градове,  към нейното Черно 
море!

Млади приятели,  въпреки разочарованията,  загубите,  
покрусите или шеметните успехи,  не убивайте в себе си 
поета! В  името на мира и доброто!

Честит юбилей на Вас и вашето обичано ученическо 
списание «Устрем»!

АТАНАС СТОЕВ
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I.

ГЛАСОВЕ ОТ СПОМЕНА
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ПАНКО АНЧЕВ

След завършване на гимназията през 1965 година следва 
българска филология във Великотърновския университет 
«Кирил и Методий». Публикувал е статии,  студии и рецензии 
в списанията «Пламък»,  «Септември» и «Литературна мисъл»,  
както и във вестниците «Литературен фронт» и «Пулс» В  момента 
работи като главен редактор на издателство «Георги Бакалов» 
във Варна. Откъсът,  който печатаме в юбилейния сборник,  
е от книгата му «Творци и слово» — литературно-критически 
статии и портрети,  излязла през 1982 година в Издателство 
«Народна младеж» — София.

* * *

Изкуството е свято дело,  позволено само на надарени,  
то е изповед,  самопознание и отговорност. Отговорност пред 
себе си и пред хората,  които те четат,  гледат или слушат. 
Отговорност пред Днес,  но и пред Утре...

Творецът няма право да лъже или да казва полуистини. 
Той е съвестта на времето си,  той е историята и затова е 
длъжен да бъде свят човек. И да не забравя,  че шумът около 
името още не е признанието. То,  признанието,  е отплатата 
на искрените към честните за самотата и мъчителните нощи,  
за непосилната духовна енергия,  родила един ден едно хубаво 
стихотворение или една красива картина.

Но тогава изкуството е страдание?
Да,  страдание,  но страдание,  което пречиства и извисява 

целия човешки род.
А критикът? Къде е критикът в това страдание и в тази 

отговорност?
Съдбата му е отредила сянката,  а не светлината,  

отражението,  а не ореола. Ала кой му прощава,  ако бъде 
нечестен,  грубо пристрастен и безчувствен!

Критикът трябва да има сетива за красивото; той трябва 
да умее да се радва на изкуството,  да го тълкува и да го 
брани от случайни и бездарни хора.

И всяка негова лъжа е престъпление,  което няма давност 
и оправдание.
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ВАЛЕРИ СТАНКОВ  е роден през 1956 година във Варна. 
Завършва руска филология в Шуменския педагогически 
институт. Работи известно време като учител,  а сега е 
на организационна работа в родния си град. Първата му 
книга стихове «Огън на брега» излезе през 1980 година 
и бе оценена по достойнство като една оригинална и 
талантлива книга,  за което през февруари 1983 година 
Валери Станков бе приет за член на Съюза на българските 
писатели.

НА МОЯ СИН

Като във тъмни пустини
ръждиво слънце гори...
Аз съм на хиляда години,
а ти си само на три.
Аз съм възел от бота,
ти си сноп светлина...
И да живееш е толкова
голяма мойта вина!

Сине,  седни до баща си —
лош и ужасно добър.
Имам един страшен...
имам един кахър.
Късат се моите вени,
вее се черният креп...
Как ще живееш без мене?
Кан ще умра без теб?
Като във тъмни пустини
ръждиво слънце гори.

Сине,  хиляда години
падат връз твоите три!
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ГОРА

Това са тъмните дерета,
а долу — мъртвите орли.
По сипеите вятър слиза
и кърши сухите бодли,
А долу са оплели тъмни
тунели дивите лози.
Бръшлянът задушава всичко
и влашкият му дъх пълзи!
Страхът те дебне в храсталака
и те ощипва по крака.
И съчките като змийчета
се гърчат в твоята ръка.
И ти се мъчиш да избягаш,
но тук ще си умреш без вест —
пътеката разръфа вятърът
като развързан,  злобен пес!
И пада нощ. До сутринта
ще станеш ококорен бухал...
И между облаци — Луната
ще се топи със цвят на мухъл,
чакали хитри ще се сдавят
и техният внезапен вой
през тебе като плач ще мине,
в гърдите ти ще легне той...
Да тръгнеш? Но това е лудост.
Пътеката се губи в мрак.
Почакай утрото да дойде.
И птици да запеят пак!
Човек се губи и сред хора,
но там поне не го е страх...

Аз няма никому да кажа
какво,  човеко,  в теб видях!
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СТАРЦИ

На припек заспали са голите старци
на пустия есенен плаж.
Събуждат се,  после играят на карти
и пият тютюна яваш.

Телата им — хлъзгави камъни — светят
и всяка минута през тях,
когато минава,  отчупва парченце,
а после го стрива на прах!

Къде са живели така ненаситно,
че бръчката — бръчка криви?
Закъсало слънце пълзи,  гъделичка
като бръмбар голите им глави...

По залез най-слабия тръгва умислен
и ритва купчина листа.
А другите гледат го с погледи слисани
как си отива в нощта...

А утре? — дано да е тихо и утре,
че почне ли дъжд да вали,
през лявото рамо — до малко кутре
болката все ще боли.

Аз сядам на мястото,  гдето лежаха,
и плъзва през пазвата страх...
И те ли момчета оттука вървяха?
И аз ли ще стана на прах?
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МАРИЯ ГЕОРГИЕВА — випуск 1971/72 година. Завършва 
френска ФИЛОЛОГИЯ е СОФИЙСКИ университет «Климент 
Охридски»,  Работи и живее в родния си град Велико 
Търново. Първата й стихосбирка «Виновна поезия» — 1981 
година,  издателство «Георги Бакалов» — Варна* бе 
високо оценена от нашата критика.

НАСТРОЕНИЕ

Сега ми е добре...
Плътта потрепва още
след страшни сблъсъци недоубита,
а вече в края на ръцете
просветват длани,  където имаше юмруци.

Сега тестото на нощта расте
в нощвите на вселената
и къдрокосите деца насън предъвкват
някаква трошица.
И гарванът е само птица,
която има мажи.
Сега безпътният целува своята пътека.

В  пустинята вали от часове,
а войните си разотиват от бойните полета.

Сега Живот и Смърт любовно се прегръщат
и Космосът е тяхна къща празнична.
Сега Земята вярва в светлата си орисия.

СЕГА и ТУК ми е добре.
Прощавам всякакво опровержение:
Душата на добро се учи...
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ЧОВЕШКА ДЕЙНОСТ В  КОСМОСА

В  някой вселенски ад или рай
кръстоносен поход отдавна ни готвят.
Към края на двайсети век
ще ни издебнат лазерни погледи.

Няма начин да не се разчуе,
че още за пари убиваме,
че бавно се отучваме от въздух и дървета
и болка ни нанизва на ръждива тел сърцето...

Разбрали-недоразбрали,
току-виж обвинили ни,
че първобитно и провинциално сме отгледали
съвсем мъничка логика,
дето не се вмества
нито по-силен труд,  нито смърт,  нито гений.

Може и да почувствуват,
че се втурваме да спасяваме красотата,
за да ни спаси после тя,
че сънуваме,  че обичаме
и че се примиряваме
с мисълта за парче пърхащо нежно месо.

Дано проумеят,
че себе си ще прекрачим
и след себе си ще вървим,
за да пеем и плачем,
макар в беглия спомен
на онзи,  който идва да ни заличи.

Май чужди ще си останем...
А те ще разгласят навсякъде —
били ни изучили!
Вятър! Пък ние ги чакаме.
Търсим ги дори.
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КАТЕГОРИЧНО

Между стотиците ДА и НЕ,
край милионите МОЖЕ БИ
вече забравяш категоричност има ли,
няма ли,  възможна ли е.

Все ще ти се случи
през декември край морето
да паднеш в капана коварен
на някакво парче суша.

Пред тебе водата,  зад тебе —
невъзможният склон ръце потрива,
пътеката няма изход
и входът се скрива.

А вълната те забелязва
и тръгва към тебе...

Събери болка и ужас,
студ и съмнение,
изкрещи като пред смърт,
като след рождение.

Бясно куче ще се стъписа.
Лъв,  змия,  крокодил ще побегнат.
Убиецът ще се слиса.

Война ще избегнем!...
А в кратката пауза
след вика ти огромен
водата ще те залее...
После изход сам ще намериш.
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СИЯНА СЕВОВА — от IX «Е» клас през учебната 1973/74 
година

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.

МАРГАРИТА КИРЧЕВА — от VIII «Г» клас през уч. 
1973/74 година

МЛАДОСТ

От всяко клонче пия нежност,
от всяка капка светлина.
И стръкчето ми 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 ми цвят ЦЪФТИ.
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СТОЯНКА КУЛЕВА — от X «В» клас през учебната 
1973/74 година

ЗАВРЪЩАНЕ

Като притихнало пристанище във здрача
ме чака да се върна моят дом —
едно огнище,  дето детството ми плаче,
един прозорец с поглед блеснал 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.
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АНА ТОМОВА — випуск 1970–1975 година

ПОСВЕЩЕНИЕ

На Надя

Изминали са толкова 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.

Измивали 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 викове!
Пък търся обич във очите сини,
ненараними от злъчните ми стихове.
И доброта,  и нежност там намирам,
откраднати от недоизживени мигове.
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СПАС ЦВЕТКОВ  — от X «А» клас през учебната 1977/78 
година

ЗОВ

Убито,  времето ще легне
във сенките на овъглените дървета,
светът ще бъде празен,  ням
и нажежено от безкраен залез,
небето ще догаря в тишина.
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 почувствувате как някъде край вас
с криле по-сини от небето
   животът пърха...
Не го убивайте!

МАЯ НЯГОЛОВА — от XI «Б» клас през учебната 1980/81 
година

ПРЕДИ КРАЯ

Приятелите ми прописаха стихове.
Приятелките ми 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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БОЙКО БОГДАНОВ  — от XI «Б» клас през 1977/78 
година

ЗА ЖИТОТО И ДРУГИ ВАЖНИ НЕЩА

Приятели разкъсваха доверието ми.
Стотиците 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... 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!
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ЕЛЕНА ЕВСТАТИЕВА — от X «Д» клас през учебната 
1980/81 година

ПРИЗНАНИЕ

Аз дълго молех 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 търсех 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.
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II.

МИНИАТЮРИ
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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,  
настояще и бъдеще безнадеждно се объркват в пътеките на 
сърцето. Морето,  брегът и тъмнината се сливат в топла 
здрачевина,  а димът от изтляващия огън рисува в нощта 
сенките на отдавна забравени спомени,  лица,  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 звездите.

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» през учебната 1977/78 
година
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ОБЛАЦИ

Обичам да гледам облаците привечер,  когато са 
обагрени в пурпур от залязващото слънце,  плуващо в 
кървавото небе като огромна огнена топка. Тогава аз 
усещам топлината на града,  а лекият бриз къдри морето. 
На хоризонта блещукат първите звезди. Тяхната бледа 
светлина става по-ярка,  а небето бавно потъмнява,  за 
да настъпи нощта — прекрасната,  огнедишаща варненска 
нощ.

ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА — VIII «Г» клас през учебната 
1971/72 год.

ИМПРЕСИЯ
(откъс)

Седя в ъгъла до прозореца,  в купето е горещо,  гледам 
отблясъците на замъгления,  отдалечаващ се град... Пътят 
бяга назад,  а отпред все прииждат дървета,  кантони,  
лампи,  бариери... Релсите се преплитат,  отдалечават 
се и се събират отново. Сякаш цялата земя е опасана 
от лъщящо желязо. Все още мислите ми летят назад към 
морето. Така е винаги,  когато човек е на път — мисли 
за оставеното,  с което се е разделил... а за къде е 
тръгнал — целта се губи някъде в безкрайността...

Студени звезди се пръскат в бяг по небето. Защо са 
се откъснат далеч една от друга; нима им е добре така 
самотни? Или недостижими и тайнствени,  те говорят нещо 
помежду си,  понятно само на тях?

Потъвам в мира на небето и тишината...

НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА — X «Д» клас през учебната 
1979/80 година



 20.

СВЕТЛИНАТА,  МОРЕТО И ХОРАТА

Може би защото самото ми име — Марина — носи 
частица от морето,  аз го обичам. Приятно ми е да стоя 
на брега по време на буря и да се взирам във всяка вълна 
— черна,  застрашителна,  само с една светла ивица на 
гребена. Тази светлина първа достига брега и остава там 
завинаги. Но хората обикновено не я забелязват. Тя е 
прекалено близо до тях,  за да могат да я почувствуват. 
Те предпочитат да се взират в бурното,  необятно море,  
криещо в себе си някаква суровост и тайнственост. 
Някога някакъв човек е казал,  че разгневеното море 
е прекрасно и затова всички се взират в неспокойната 
му шир,  дирят неговата сурова красота. И в този свой 
стремеж забравят да видят малката ивица светлина,  
излязла от глъбините на морето и възседнала вълните,  
за да отиде при тях...

НЕВЯНА ТРОЯНСКА — X «Д» клас през учебната 1976/77 
год.

РАЗМИСЪЛ

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 подсъдим! Защитници няма!
Присъда — живей! (Най-тежката,  но и най-

достойната).

САНЯ БОНЕВА — от IX «Д» клас през учебната 1973/74 
година
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ПЛАМЕНА ДИМИТРОВА — от XI «я» клас през учебната 
1977/78

КЪЛВАЧИТЕ И ДРУГИТЕ ОКОЛО ТЯХ

Двама тракат
двеста чакат.

КАРИЕРАТА НА КИТА

Нали бе ням,
издигна се до пост голям.

АКТИВИСТ

На този услуга направи,
за онзи донос състави.

ИНДИГОТО

Службата му е такава —
винаги да одобрява.

ПУКАНКА
Изпукна,
изпъкна
и...
млъкна!

ТВОРЧЕСКИЯТ ПЪТ НА ЕДНА ПЕПЕРУДА

От цвят на цвят —
чак в столичния град.
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СТАНИМИР ИЛИЕВ  — от IX «Д» клас през учебната 
1971/72 година

ОПИТ ЗА БАСНЯ

В  една иначе щастлива гора се случи нещо,  което 
разстрои живота на нейните обитатели. Лъвът беше издал 
заповед всички животни да изпратят децата си на училище. 
Неподчинението щеше да бъде наказвано най-строго. От 
началото родителите изпаднаха в ужас. Как може техните 
деца да ходят чак до горското училище,  когато на всяка 
крачка дебнат опасности?! Но заповедта на лъва беше 
категорична. Тогава родителите започнаха да се събират 
по тайните кътове на гората,  за да решат какво да 
правят. И понеже всички говореха в един глас,  над 
гората се носеше невъобразим шум. Често между виенето 
на вълците,  лаенето на лисиците,  рева на мечките и 
крясъка на птиците се чуваха не дотам цензурни реплики 
по отношение на лъва.

Но всяко чудо за три дни. Колкото повече се 
приближаваше денят,  в който щеше да бъде открито горското 
училище,  толкова броят на недоволните намаляваше. Още 
повече,  че за учител беше назначена мечката и именно 
това пресече като с нож нишката на недоволството...

Да видим сега какво правеше мечката. Като получи 
заповедта за назначение,  тя отначало се зарадва много 
на голямата чест,  оказана й от лъва,  но после се 
разтревожи: откъде да си подготвя уроците,  като,  да си 
кажем право,  не беше от съвсем грамотните. Но един ден 
ровейки се в горската библиотека,  тя намери литературните 
трудове на слона. Залегна над тях мечката,  по цяла нощ 
не скланяше очи и докато не свърши и последния том,  не 
се остави. След една седмица предаде в горското училище 
първия си урок.

Резултатът не закъсня. Още първият месец от 
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започването на учебната година всички налични томове 
от съчиненията на слона бяха разграбени от горената 
книжарница и от горската библиотека. Наложи се ново 
издание. С какво можеше да се обясни нарасналия интерес 
към съчиненията на слона? Само с това,  че мечката 
изискваше от своите ученици да знаят какво е казал 
слонът по даден въпрос и нищо повече. И те скоро 
престанаха да се замислят върху същността на нещата,  а 
само вземаха съответния том и научаваха наизуст нужния 
пасаж.

Но,  когато лъвът се научи за педагогическите 
методи на мечката,  я уволни и на нейно място назначи 
лисицата. Въпреки тази мярка дълги години след това 
из гората можеше да се срещнат животни,  носещи в ръка 
някой том от съчиненията на слона.

ПОУКА — не гледай слонски на науката,  защото има 
и по-мъдри животни от него!

ЧУМАТА
(из вехтите хроники)

»... Согрешили беха много христиените — послушници 
от четвъртий манастир «Св.Фредерик». Небогоугодни дяла 
ся совершиха и разсерди ся Бог,  и прати нам во пето 1978-мо 
наказание за пречиствание на грешите души человечески. 
И появи ся тогаз чумата (от вирус N 1)  и накъм два 
пътя по людете дохащда. Голям согрешения ще да бяха 
сторили,  щото от веднъж ся не насити. Первий път що ми 
ся народ изпоразбеле,  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. Кога вторий 
път пак ся зададе тайзи напаст невиданна,  наполовината 
човеци веке ся не видоха. А по то време донисяше ся слух 
един,  че закрили «Магерницата». И бехме ся размислили,  
щото Патриаршията да не закрии всичките манастири и 
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метоси ло Варненската окрушност. Ала не било ни писано 
да го дочакаме. И чумата отново разви лне ся и много 
беха чумавите. И рукнаха 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 
изцяление ся найде! Хекимини-хадиии беха донесли от 
Боший гроб чудодейни пергаменти и щамби от Света гора,  
що за по три деня от учение и послушание освобождаваха. 
И кг ги пофанеше в ръце,  тутакси оздравяваше! И показа 
ся надежда да ся изцерят всинца. Ала человеци не беха 
заборавили прежни си лукаещини,  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 нащъкаха 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 грешните на тленни 
страсти человечески. Донесе ся нова хората тогаз,  дето 
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. 
Огтогази не ся е веке появявала никаква болест невярна 
по ладете!

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

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

Писа рука отца Димитрия из
единадесета «Буки» килия



 25.

III.

ГЛАСОВЕ ОТ ЮБИЛЕЙНАТА 

ГОДИНА
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ЖАСМИНА ЦОКОВА — X клас през учебната 1982/83 
година

ДЕФИЦИТНА СТОКА

Истината е дефицитна стока,
но битката за нея не е жестока,
както за кафе «Мока».
Това е истина дълбока.
За истината само сме чели,
но кой за нея ще вади битка,
щом по-сигурно се печели
с една лъжа
макар и плитка?

ТЕАТЪР

Животът нали е сцена,
та на клакьорите,
по-голяма и от декорите,
роля е отредена.
И клакьорите репетират
кога да ръкопляскат
и кога да спират.
Без тяхната намеса
ще се изгуби интереса
към всяка пиеса.
Без тях
ще пада със смях
и ще потъне в прах
не една театрална завеса.
И всеки афиш по неволя
каквото и да говори,
знам,  че най-главната роля
се разпределя между клакьори.
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ОРЛИН ДЯНКОВ  — IX «Ж» клас

ЗАЛЕЗ

Хоризонтът — разрязана вена
на току-що избелелия ден,
пръска кръв във морето й стене
морски бриз от смъртта му влуден.
Аз вървя по пясъка сред миди,
вятър и безбрежна синева.
И се стапят всичките обиди
в този свят тъй прост и чудноват.
После... после няма нищо
в моята душа,  освен любов.
Тъй пречистен и докрай разнищен
се прераждам честен като Йов.
Даже и да стана стогодишен,
с този залез все ще бъда млад,
с него вечер ще се връщам скришом
в моя позабравен детски свят.

НОСТАЛГИЯ

В  огромен град,  с много площади
се задъхвам от смях и лъжи.
Как мечтая за край прохладен,
дето мама за мене тъжи.

Някой ден ще се върна и с трепет
ще целуна коравата пръст,
тъй прилична на бащина шепа;
и забития в нея стар кръст.
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Ще дочуя пак плач на поточе,
ще нагазя в искряща роса
и ще среша със борово клонче
побелялата своя коса.

САМОТА

Всяка сутрин аз срещам във парка
един старец със тъжни очи.
Гледам как си запалва цигарка
и след туй притеснено мълчи.

Уморени нозе той повлича
към сиротния есенен бряг.
Необичан,  но все пак обичащ,
той ми става тъй близък и драг.

Към обяд се прибира във къщи,
там е пусто и няма уют.
И разбира човекът,  че всъщност —
булевардът е негов приют.

Тъй отлитат годините с бриза —
събеседник на стария мъж.
... Овехтялата негова риза,
океанът изхвърли веднаж.
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ЙОАНА МИЧЕВА — XI «В» КЛАС

ВМЕСТО ПЕСЕН ЗА ТЕБ

Аз не исках тъй да те обидя,
само че и ти не ме разбра.
Исках да съм честно,  но горчиво
стана ти от честност след това.

Колкото на тебе ти е тежко,
толкова и мене ме боли,
не мисли,  че лесно е да чувстваш,
че змия в сърцето ми лежи.

Туй отдавна вече съм разбрала,
по-добрият винаги мълчи,
по-добрият винаги остава
на очите топли със сълзи.

Извинявай! Ти не заслужаваш —
пътят към сърцето ми е крив.
Надали ще стигне някой края...
Забрави ме и бъди щастлив!
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СВЕТЛА ПАВЛОВА — IX «Д» клас

ЛУННИ СЪВЕТИ

Отрази кафявото на очите си
в крилата на водно конче.
Ослепено от магията
то ще те заобича.
Помоли след това и дъжда
да те върне в Началото.
Той ще нарисува твоето тяло
и ще станеш мъничка.
Възседни тогава водното конче,
разплети косите си
и на разсъмване хората
ще сънуват мечтите си...

АЗ СЪМ КАТО РАКОВИНА

Не ставай лош,
като дете,  което се опитва
да разтвори раковина.
Защото смисълът е във
седефената тайна;
в дъха солен
и в розовия пясък.
Разчупиш ли ме на брега,
в ръцете си
ще имаш само пясък.
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ТАКА ЛИ Е

Колко жестоко ни наказаха —
неживели още
да можем да се влюбване.
Да се любим до полуда
със студения вятър.
И със топлия да се любим.
Изморени,  окапахме
като листа на макове
по бордюрите на живота.
И по скали разцъфтявахме
като еделвайси
от очакване... И от вяра!
Усещам тялото ти.
Добре познавам ритъма на блуса,
който танцувам с теб
върху вълните.
Сега,  когато казвам. Обичам! —
значи — дай ми още малко сила!
Обичам! Благодаря ти,  че съм жива!
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ИВАЙЛО ДОСЕВ  — от X! «8» клас

ПРИЗНАНИЕ

Ще дойда,
вратата ще скръцне и аз ще остана при теб.
Всяко страдание ще изтърпя,
но ще остана,
докато се върне Феб.

Нашите сънища —
дългогриви коне в степта —
ще пият заедно вода
и ще оставят двойна следа,
препускайки през вечността...

А после... един от нас ще си замине...
Ще плачеш ти...
или аз...
И само вятърът ще галопира,
след нас,  след нас,  след нас...
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МАРИЯНА МЕЧЕВА — XI «А» клас

ПОДАРЕТЕ МИ ПРИКАЗКА

Приятели,
подарете ми приказка,
за да има къде да живея!
Излъжете ме,
само неща да бъде красива —
аз по детски ще вярвам в нея.
Нощем,  в тихия град,
в който всички ще спят,
аз полека ще тръгвам нататък.
В  приказката ще влизам,
цяла нощ ще почивам,
с лунен лъч ще отключвам вратата.
Ще си скътвам в сърцето
за деня нежна сила,
ще лекувам мечтите си с нея.
Приятели,
подарете ми приказка,
за да има къде да живея!
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КОГАТО КРЪВТА МИ СЪНУВА ВУЛКАНИ

Да мамеше да имам сили
да запламти крита ми,
да се втурна
като жребец,  надбягващ се с дъха си...
Да бъда шеметна и подивяла
и влюбеният в гривата ми вятър
да ме догонва,  за да я погали.
Тревите да ми правят път в полето,
да бъда буйна и степта да не ми стигне
там где земята се прелива във небето,
нагоре към звездите да се втурна.
Дори и впрегната във бесове и бури,
да бъда волна,  силна и лъчиста,
да се разлитат пръснати след мене
във вихъра звездите като искри.
И най-подир,  когато грохна вече,
препускала по цялата вселена,
отново да се върна на земята
и в нея да заспя успокоена.


