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“Съвест,
  съвест,
навсякъде и във всичко съвест!”

(Алеко Константинов)
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ОРЛИН ДЯНКОВ  — X ж клас — публикувал поезия в 
“Средношколско знаме”,  “Родна реч”,  “Народно дело”,  
“Устрем”.

СЛЪНЧЕВ  ДЕН

На слънцето точният мерник
днес е насочен към теб,
но ти се опъваш,  невернико,
не виждаш изгрялата степ.

За теб всяко черно е бяло,
степта е поле с буренак,
крещиш,  скрил се в моето тяло,
че всеки край мен е глупак.

Но днес аз все пак те намерих
заспал сред обширната степ.
На слънцето точния мерник
насочих и стрелях във теб.
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ПЛАЖЪТ КРАЙ КОРАБНОТО ГРОБИЩЕ

Душата на стария кораб се блъска
във такт със вълните в ребрата изгнили.
За плаване с него отдавна е късно.
И името даже вълни са изтрили.

Моряците кой знай къде сега пият
или пък пътуват със кораби нови.
Във трюма на стареца вятърът вие —
прастар ревматизъм живота му трови.

Аз търся по плажа изхвърлени миди
с красиво момиче и тихо си пея.
Целувам го без някой друг да ни види.
Душата на стария кораб се смее. 
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ПОЧИВЕН ДЕН

Продавачката излиза по покупки,
със токчета почуквайки капризно.
Тя трябва за обяд да сготви супа
и затова в бакалницата влиза.

А след това купува малка топка
от “Детмаг” за детето си любимо.
Дърветата от студ са като сопи,
но тя върви,  накупила за трима.

С усмивка ми подава свойте чанти,
когато аз смутено й предлагам
да й помогна. — Скоро скръцват панти
и към дома си бързо тя побягва.

Аз вслушвам се в заглъхващия тропот,
а снежната вихрушка вий и трупа.
На улицата става й по-топло
от токчета,  излезли по покупки.
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ПЪТУВАНЕ

Пияните делници блъскат измамени
по моята черна от грижи врата,
но аз не отварям,  защото ме няма —
ръждясва строшеният стар катинар.

Прашасала,  моята съвест се буди
и тихо,  но властно ми шепне “Кажи!”
“Кажи всички истини. Знам,  че е трудно,
но все пак признай си и всички лъжи .

А след това,  по-чист от бял лист хартия,
по-свят от икона,  по-жив от дете,
иди и попитай вълка защо вие
и паяка питай — защо все плете.

След всичко това ако ти оцелееш
и малките тайни докрай разбереш,
ще можеш и голия камък да сгрееш,
ще можеш с усмивка дори да умреш.”
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СВЕТЛАНА ПАВЛОВА — X д клас — публикувала поезия и 
проза в “Пулс”,  “Полет”,  “Народно дело” и “Устрем”.

РАЗДЯЛА

Даже не знам кой е по-милостив — заминаването или 
смъртта. Смъртта поне ти спестява връщането,  когато 
слизаш на гарата,  а там не те посреща никой. Защото 
колкото и да бяга любимият след влака на заминаване,  
после трябва да се върне към работата си,  към другите 
и той потъва в това движение,  то го отнася все по-далеч 
от теб. Когато се върнеш,  трябва да наваксваш — да 
разбереш смисъла на всички разговори,  водени без теб,  
да се досетиш за всички мънички тайнства,  които са се 
случили без теб,  без теб...

И бавно те обзема чувството за невъзвратимост.
Страхувам се от заминаването!
Не ме пускай!
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* * *

Тихо е.
Мойта сянка се изгуби
и погледа ми някъде изтече.
Вървя.
Край мен — изсечени дървета
и ветрове,  задавени от пепел.
и залезът,  набол пети в стърнището,
плашилото прегръща да поплаче.
Сега прощавам:
на есента — за тишината;
на теб — внезапното ти заминаване.

* * *

Влизам боса в пустите си дни.
Стискам в шепа своя оптимизъм
като камък — опак и ръбат.
Мръсния прозорец на небето
ще разбия с него някой път!
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* * *

Ще се обеся на прозореца на сто и първия
       етаж
между стъклата и неоните
с анахронизма на махало ще вися.
Тълпата долу ще се взира
във посинелите ми стъпала.
Ще се опитат да ме смъкнат
и даже да ме съживят
завиждайки до смърт навярно
на моята внезапна свобода.
Ще се опитат да намерят смисъла
във секс,  във хероин,  във бизнес...
А аз нахално ще вися
на сто и първия етаж.

ПЕСНИЧКА НА ЕДНОКЛЕТЪЧНОТО

Във топлите морета,
в зелените морета
живяхме,  едноклетъчни —
безбройна,  дружна чета.
Но ето,  че след време
дойде на края времето.
Със ужас ний усетихме —
започва се Деленето!
И станахме двуклетъчни.
Изобщо — многоклетъчни.
Обаче и природата допуска също бракове —
от трите,  двете клетки
оказаха се ракови!
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* * *

Ти се свличаш по тишината.
Няма даже паяци по стените на стаята.
Тук е светло.
Светлината затваря очите ти.
Не викай към безоките бели прозорци,
че обичаш!
Не протягай ръце!
Тишината бавно ще те прелее във себе си.
И когато нечие присъствие
взриви стените
по стъклата ще има само следи
от горящи крила...

* * *

Обичам януарската пролет.
Още никой не я усеща,
а аз я виждам между голите клони
и весело се споглеждаме.
Тя дръпва за ръкава някой надут облак
и слънцето остро прониква навсякъде.
Аз пък задавам неудобни въпроси
и се разсмивам съвсем неочаквано...
Януарската пролет,  моя връстница
идва вечер при мен.
И ти пишем писмо.
Тя слага в него зелено усещане за листи,
малко влага и,  разбира се,  вятър,
а пък аз — едно оседлано очакване
и обич — седнала на трикракото столче
      на прага.
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МАРГАРИТА ТРОШЕВА — IX в клас — публикувала поезия 
във в. “Другарче”,  “Септемврийче”,  “Знаме на мира”,  
“Средношколско знаме” и “Родна реч”

***

Прекрасно си нощем,  о чудно море —
тук искрящо,  там сиво и мрачно...
В  лунен блясък и миг без да спре,
то движи се,  диша,  живее,  прозрачно...

В  безкрайния весел и волен простор
в движение с блясък гърмът се облива...
Прекрасно си,  догдето стига взор,
в самотата сияние нежно те скрива.

Бездна огромна,  о морски безкрай,
в чест на кого тъй вълните се вдигат?
Те носят се шумно,  водата играй,
в небето звездите крехки премигват.

В  твойто вълнение,  окъпан в сияние,
сякаш насън,  аз потънал стоя —
със радост във вечното им обаяние
душата си смъртна ще потопя...

Превод от руски по Тютчев
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НОВА ГОДИНА

След празника остава страшна
до болка тиха тишина,
очите ми,  от радост прашни
криви се нощна тъмнина.

И не годината,  а ний самите
делим света. А мъките човешки
са плод от стъпките на дните
засети с наши грешки.

* * *

Чаках те,  тъй както чака дъжд земята,
потънала във златен юлски жар,
тъй както чака цяла нощ луната
на изгрева искрящия пожар.

Не отминавай,  спри се,  протегни ми
във тъмното ръката си добра,
“Ела!...” ти тихо прошепни ми,  —
изпий търкулналата се сълза...

СВЕЧЕРЯВАНЕ

От небето падат сенки,
изпочупени от плач,
със звездите на седенки
се събира нощен здрач.
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* * *

Духна вятър от морето —
подъл и студен.
Първо вледени небето,
после вледени и мен!...

НОЩЕН ДЪЖД

Дали бе летен,  искрен,  весел —
не знам — усетих го насън...
Но той донесе студ и есен,
и вятъра навън.

КЪЛВАЧ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СТЪЛБ

Колко много си учуден,
че не напукан клон
да почукваш си принуден,
а бетон?

МОЯТ ГРАД

Ти си в нас и твоят делник
е море,  а в него образ на звезда
Град-искра и град-довереник,
за обичащите на брега!

Град,  роден от светла радост,
град,  във който оживях,
град на мойта звънка младост,
и девичия ми смях...
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ВИЛИДИАНА ПАНАЙОТОВА — X г клас — публикувала 
във в. “Другарче”,  “Септемврийче”,  “Силистренска 
трибуна”,  “Знаме на мира”,  “Средношколско знаме”,  
“Народно дело”,  “Устрем”.

СЪН

Тази вечер под моя прозорец
се сбират старите вещици.
Пеят за уроки,  дрънкат синджири,
търсят най-младата грешница.

Чувам в просъница дяволски викове
нейде ме сочат със пръсти...
Как да избягам от тези видения?
Щом искам пак да възкръсна?

Дълго ме гледаш,  а после откриваш,
нещо от мене го няма.
Казваш,  че странна съм станала. Може...
още сънувам измамата.
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ИМПРЕСИЯ

Моят цвят! Моето време! — когато денят и нощта се 
целуват. Присядам на моята скала и неволно се усмихвам. 
Някога бях написала тук с големи керемидени букви: 
“Човек трябва да живее с илюзии,  иначе всички ще го 
смятат за нормален.” На моята скала,  моята мисъл,  моето 
време! — най-краткият момент от денонощието. Денят 
плавно се оттегля в бездната,  разменяйки светлинни 
сигнали с брега. Вълните изплискват последните новини. 
На хоризонта съзирам кораба,  който всеки ден чакам. 
Поемам,  забързана към кея. Затичвам се по стъпалата и 
едва,  когато усещам болка в гърлото си,  разбирам,  че 
съм крещяла. Бавно се извръщам и онемявам,  на хоризонта 
самотният кораб пътува — каква е тази тълпа около 
мене? Говорят нещо за кораб?! Разбил се при скалите? 
При моята скала?! Когато денят и нощта се целували!
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ДАНИЕЛА ИВАНОВА — X и клас — публикувала поезия в 
“Народно дело” и “Устрем”,  “Родна реч”,  “Полет”

ДАЛЕЧ ОТ ДОМА

Като птици ранени се тръшкат
хладни капки в замрялата длан.
Есента сякаш киха и пъшка,
сякаш зъзне под шлифера пран.

Докога ли сама ще се скитам
всяка вечер под злата луна?
Докога ли без никой да пита
ще си шепна наум имена?

Близки хора,  но те са далече...
Мама чака все тъй у дома.
Вятър силно ме удря,  а вечер
... вечер пак се превива дъжда...

* * *

И тихо ще хълца дъждът
във твойте ръце загорели
и всички,  и всички ще спят,
и локвите също ще дремят.
Ще искам да се приближиш...
И тихо ще се позасмеем...
А после ръка във ръка
ще тръгнем по спящите локви.
Ще тръгнем щастливи и мокри?
Дано да върви по вода...
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АННА ДАМЯНОВА — подг. Б клас

НАТЮРМОРТ

Студена свещ и малко огледало
и снимка жълта с образ тих,
и тъжно чувство натежало...

ИВАЙЛО ДОСЕВ  — випуск 1983 година,  изпратил 
специално за “Устрем”,  публикувал в “Народно дело”.

* * *

Когато си отиваме
вървим по улиците на града.
Вървим — безкраен град —
любовен град.
Вървим — безкрайни улици,
целувки — улици...
Вървим... Отиваме си...

ДОЛИ КЕРАНОВА — IX ж клас

И все пак — какви сме на шестнадесет?
Каквито бяхме на петнадесет —
ловци на щастие,  търсачи на любов.
Такива ще сме и на седемнадесет!
А по-нататък?...
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СИРМА НЕЙКОВА — X б клас

РЕКВИЕМ

Диагнозата — Рак!
Но те от мене я скриха
и обясняваха как
ще доживея до старост тиха.
Все едно — аз бавно умирам!
Моята многолика приятелка
два пъти не прощава на никого...
Този скелет,  възпят от поетите
отдавна дебне под моя прозорец
и като бирник чака взетите
от мен назаем години!
А е връх Нова година...
На елхата догарят свещите:
капка восък — капка живот,
капка надежда догаря!
Навън вятърът свири моя траурен марш,
а в мен животът за мене се бори,
търси сламка... Талаш!
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НЕВЕН БОЕВ  — VIII в клас

СНЯГ

Наблюдаваш ли сте някога лудешкия танц на снежинките? 
За мене това е картина,  която не може да бъде описана. 
Зигзагообразния полет на тези оживели от играта на 
вятъра снежни пухчета напомня ту за детска стая след 
пореден бой с възглавници,  ту за метеоритен дъжд. И 
колкото по-голямо е желанието на вятъра да впримчи 
цялата тази хаотична маса в едно праволинейно движение,  
толкова по-голям е броят на снежинките-опозиционери. Но 
и вятърът не е вчерашен и се заканва:

— Ами,  ако взема да спра!
И спира.
В  миг всички,  без изключение,  замират... после,  

разединени от липсата я на тиранин,  я на покровител,  
бавно,  но неумолимо се насочват към кишавата повърхност 
на булеварда,  образувайки плътни дантелени завеси пред 
прозорците на жилищните кооперации.

През не добре изолираните панелни стени до мен 
достига тъничък гласец:

— Татко,  направи вятър,  те падат!...
Бащата не отговаря,  зачетен вероятно във “Вечерни 

новини”,  вече позабравил разправията около графика за 
изгребване на “този идиотски сняг”... и своето детство.
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ЧИСТА ПОРОДА

Вгледай се в нежните,  дълбоки очи на кучето,  толкова 
различни от тези на човека. Вгледай се и се опитай да 
разбереш какво има в тях... Защото верният приятел на 
човека чувствува може би по-добре от самия него,  иначе 
щеше ли да му служи така вярно и безпрекословно.

Човек има нужда от един приятел,  който не пита 
за нищо и не защото не може,  или пък го смята за 
нетактично,  а защото просто е свикнал да изпълнява и 
да служи,  без да разговаря; да те следва навсякъде и 
да застава на твоята страна,  без да се интересува дали 
си прав или не.

Аз не съжалявам,  че кучето не може да говори,  
напротив,  смятам,  че много от неговата безусловна 
доброта е стаена е мълчанието му. Човекът може да 
чете в неговите очи всичко,  което му се иска,  без да 
си дава сметка прав ли е или не. И все пак има нещо 
привлекателно в дързостта,  с която кучето лае еднакво 
стръвно срещу президент,  директор и прислужник. За 
него всички те са само хора; докато за нас са преди 
всичко президенти,  директори и... прислужници.

Преди своята смърт кучето пропълзява до краката 
на стопанина си,  гледайки го в очите,  и сякаш казва: 
“Прости,  приятелю,  че не успях да те следвам до края 
на твоя път и да умра заедно с тебе.” И умира,  без да 
успее да обясни на своя господар какво е да си истински 
приятел; да гониш с дива радост пеперуди из мокрото от 
росата поле,  миришещо на мащерка; да си щастлив,  макар 
и с каиш около врата...

А стопанинът отива до своя съсед и казва:
— А бе,  лоша работа,  остави се,  умря ми кучето,  

чист Фокстериер. Ако можеш да ми намериш друго,  ама 
нещо по-така,  на ли разбираш... чиста порода.



 22.

ГАЛИН СТОЕВ  — VIII е клас

Хей,  щурче,  ела да ми посвириш,
да събуеш тежките обувки.
Хайде да си тръгваме,  побързай
по трева от вятър и целувки.
Погледни ги — мислят ни за луди,
погледни ги — с укор в нас се взират.
Хайде с камък пак стъкло да счупим
пък ще има после да ни дирят.
Хайде тръгвай по пътека бяла
идвам с теб да търся свойто име,
а когато почна да старея
пак с цигулка в щурав превърни ме.
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Скъпи съученици,  в редакцията пристигнаха 
творби от 27 творци.

На авторите,  чиито творби не са публикувани,  
и на авторите,  които ще ни изпратят творби за 
първи път,  искаме да кажем:

Четете повече съвременна и класическа поезия,  
запознайте се с литературната теория. А когато 
творите,  търсете свои образи,  свое виждане на 
вечните и вечно нови за всяко поколение теми 
за родината,  за честта,  красотата,  любовта,  
смисъла на човешкия живот. 

Пишете,  изпращайте ни и което е по-важно: 
трупайте знания,  впечатления,  опит.

От сърце ви пожелаваме успех!
Очакваме творбите ви в пощенската ни кутия. 

Анонимни творби редакцията ни не приема.

Читатели на “Устрем”,
редакцията има вече своя пощенска кутия... 

Кои творби от последния брой на изданието ни ви 
харесаха най-много и защо?

Чакаме вашето мнение!
“УСТРЕМ”


