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Галя кирилова
УПк

разМиСЪл в Сиво

Тази вечер в себе си се скривам,

недочакала звездните си мигове.

изгарят мислите ми... Стига!

очите ми във огъня се впиват...

как неистинска изглежда моята

отредена по жребий съдба!

не ми повтаряй, че имам сили, че ще успея...

недей! не така!

Унищожена, безброй пъти мъчена —

съвестта си разпъвам на кръст.

онемяла, тя рони сълзи...

и олеква ми — за стотен път.

да, разбирам, не е фатално —

всички имаме право на грях.

Моите грехове... са случайност

и аз не съм приятелка с тях.

Е, сега съм самичка и сива...

и от теб дори ме е страх...

на сърцето ми пише: «Чупливо»!

а то — сивото — също е цвят.
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* * *

Беше синьо начало —

синьо като надежда.

злото спеше под камьк.

Морето бе така нежно...

Беше смело начало —

плажът, чайките, кея...

Хоризонтът — кристален.

Устните ми — на фея...

Ето — вече те няма.

всичко днес ще забравя.

Ти си една измама

или една раздяла.

някъде е изчезнала

пролетта ни. Боли ме.

Тебе също — усещам.

нещо сме променили.

Сега вече те няма.

/от кого си избягал?/

нещо гърлото стяга ме...

времето се разваля...

Тръгвам! Ще те намеря,

за да ти върна морето,

за да ти върна себе си.

на всичко друго — пепел.



- � -

* * *

Слънцето като изритана топка се скрива зад облак.

дъжд плющи по прозореца на първия ден от септември.

някой трие сълзите си — на ръкава със опакото —

  и затваря вратата след себе си,

Есен е.

някой с мъка поема пътя за никъде,

не успял да докосне с дъха си лятото...

а след него — само клони изстинали се отърсват

  от своето тъжно злато.

Мария Маринова
подг. б клас

ноЩ

нощта раздипля наметало

над бавно стихналия град.

небето се обсипва цяло

с прекрасен златен звездопад,

над улиците мълчаливи

се плъзга бледата луна.

Спокоен вятърът заспива

със плитка сънища в ръка.
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наталия вУЧкова
УПк

* * *
ако някога забравя

някого от приятелите си,

не ме упреквайте!

дървото не помни

колко птици са вили гнезда

в клоните му.

* * *

някоя

съмнително синя вечер

ще те видя — неочаквано сам

ще се обърна и ще се скрия

в тълпата —

за пръв път сред приятели.

* * *

Сънувам

белите коси

на днешното младо момиче,

което не вярва,

че остарява.
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димитрина аТанаСова
X д клас

лЯТо

лятото дойде като лисиче.

С рижите си лапки слънцето обви.

още бе наивно, пухкаво мъниче —

плахо ми намигна, опашле подви.

Гушна се във мене — пъстра, жива топка.

Цялата потъвах в ситния му смях.

То ме омагьоса — лудо, топлооко.

исках да го имам, но дали успях?

като грозд наля се. изведнъж порасна.

Боже мой, къде е онова хлапе?

Може би ме гледа някъде от храста?

и защо тъй бързо есента дойде?



- � -

СБоГУванЕ С МорЕТо

Умърлушена, свита

като мокро котаче

край морето се скитам.

и очите ми плачат.

Хищен вятър излиза

глътва лунния гребен.

Тъмнината нагризва

опустелия хребет.

и небето се свива

като топче от дъвка.

аз сега си отивам

и къде ще замръкна

никой, никой не знае

в тази вечер, когато

буря плещи разтваря,

идва краят на лятото...

както влизам си вкъщи,

във морето нагазвам.

То е моята същност —

не обича, а мрази.

като него съм луда,

като него — потайна.

всичко свое раздавам,

затова съм нетрайна...

във торбата си скрих

шепа пясък и миди.

То, морето, е стих,

а стихът е стихия...



- 8 -

ПрЕПУСканЕ

а снощи аз препусках с кон.

до изгрев гоних бързащото време.

и нямах близки хора, нито дом.

Пред мене път, безкрайност,

конско стреме.

летях напред — безумен, дързък бяг,

и сливахме се с коня във стихия.

Сега се питам: а дали успях

във него свободата да открия.

защо тогава, в парещия мрак,

неистово изгарях, бях щастлива?

нима едва през тази нощ разбрах —

за волността не се чете във книга.

какво ме спира днес да полетя?

Притиска ме бетонът, нямам време.

а може би единствено на сън

аз имах път, безкрайност, кон

и стреме.
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албена ЧЕкЕлова
VIII б клас

дЪЖд

Просто не зная как да го кажа.

Беше красиво дори!

По-малко от миг и започна с паважа

неравномерни игри.

Тротоарите блеснаха бързо почистени,

взе им във данък праха.

нежно заниза думи безсмислени

и бързо си пръсна смеха.

Просто не зная как да го кажа...

нещото в миг се изля!

за по-малко от миг изчисти паважа...

Просто днес заваля!

иМПрЕСиЯ

в шепите ми

облаците изцедиха

зрънце златна светлина.

После се разтвориха

в очите ми

и разбрах какво е красота...
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* * *

от блоковете

до вълнолома

по върховете на дърветата

виси разкъсано море.

всички бързат за някъде.

никой не го забелязва.

Малко по-рано в пространството

и малко по-вляво във времето

се е спрял Той.

Боли го болката на Морето.

XXI вЕк

Уморихме живота

със съдби програмирани.

в «Червената книга» ще запишем ЧовЕк

и ще народим деца компютъризирани.

никой от нас не ще дръзне

да се опълчи срещу прогреса.

След време ще правим конгреси

на тема:

«кой е отровил гения у поета»...
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Сияна нинова
Х д клас

* * *

Бях останала тук

след поредната скучна неделя,

нямах никого друг

и с морето две думи споделях.

Бях останала тук

и говорех възможно най-бавно,

а вълна като плуг

издълба на брега улей равен.

Там посях семена

от усмивка, сълза и молитва.

Гларус, свил рамена,

не поиска отново да литне.

Потрепери до мен —

вече бяхме не двама, а трима.

Бризът беше студен,

Спомням си, че сезонът бе зима.

Бях останала тук

пожълтяла от морския пясък.

нямах никого друг.

в мен отекваше гларусов крясък.
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* * *

не знам магии, дето да омайват,

проклятия не знам — да те настигнат

и вещиците, дето всичко знаят

ги няма, от отровата да ливнат

по пътя ти, та нийде да не стигнеш.

да не умираш, ала сам да бъдеш.

намерил детелина, да я вдигнеш,

а злото да не можеш да пропъдиш.

вампири да те срещат и да викаш,

от ужас подивял. да се опърлиш!

Сърцето си с ръце да го изтикаш,

да го накъсаш, после да го хвърлиш!

... и тези думи няма да те стигнат,

защото ти отдавна си далече.

очите ми безсънни, без да мигнат,

дано и тебе да не видят вече!
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албена Тодорова
IX з клас

* * *

искам да ти разкажа за морето.

То е лилаво и апатичните му вълни

са толкова много,

че прилича на ръж в края на лятото,

която се люлее, защото в нея играят

деца.

равновЕСиЕ

вълни и пропаст.

не балансирам ли добре

върху погледа ти?

Ще падна, ако затвориш очи...
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Светла ШУлГа
X б клас

* * *

Морето ме позна.

и хвърли ме на силния си вятър.

изстивам.

Сърцето ми като вълна

за южен бряг копнее.

но ръцете ми се впиват в пясъка

като изсъхнали дървесни корени.

разпенената морска мъка

към мен пълзи

и търси голата ми длан.

изтръпвам.

Морето ме позна...

* * *

Мъртво време, сивота.

и вали, вали безспир.

Ти повика радостта

на прощален пир.

всяка есенна сълза

стича се едва-едва.

над прозореца надвисва

и ми шепне самота.
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Елена владова
IX г клас

* * *

Шестнадесетгодишното ми лято

се гмурна във морето.

Повлече вятъра и птиците.

на мен остави сълзите си

и злато,

накичени по слабите дървета.

Потъна лятото ми.

* * *

в градината на спомените

падна скреж...

Цветята се приведоха уплашени —

две зими във една година.

къртичините — рани зейнали...

лъжлива белота.
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даниела ЦвЕТЕлинова
IX а клас

* * *

Едно очакване изгуби очертанията си. разстла 
се във вселената със спокойствието на мъгла и 
обгърна небитието. вселената бавно се раздвижи и 
се превърна в сянка. очакването обвиваше лепкав 
слой тишина около мрака. застилаше с мълчание 
монотонното единство на тъмнината и сгъстяваше 
диплите на отчаянието си. а отчаянието бе 
силно. То заметна плаща си и покри разплутата 
вселена. разтвори всичко в могъществото си. 
Усети болезнената борба на очакването, но успя да 
я премаже само с една гънка. Жестът му бе точен 
и сигурен. Увери се още веднъж в съвършенството 
си, вдиша със задоволство зловещата красота на 
мрака и притисна здраво някъде дълбоко в себе си 
вселената и очакването.
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албена Тодорова
IX з клас

ПоСланиЯТа на МЪдриЯ БЕзУМЕЦ
«от възвишеното до смешното има само една 

крачка»

л. н. Толстой

каква е нашата представа за възвишеното? не 
е ли непостижимото това, от което ни дели много? 
а мъдрият безумец на Сервантес е ярък пример за 
възвишеност, макар че все пак той е само един луд... 
но луд, достигнал до връхната точка на небето.

дон кихот... Трудно ми е да нарисувам образа 
му. какъв е той? какво ни казва? идеалист, гледащ 
на света през призмата на своята детска наивност 
и същевременно гениална мъдрост. неговата 
сантиментална любов не е само каприз на болната 
му фантазия. Тя му помага да изплува над грозната 
и отблъскваща го действителност. изплува над нея, 
високо вдигнал копието си, готов да превъзпита 
всеки срещнат. Този смешен безумец, когото трудно 
възприемаме, страхувайки се от неговата искреност. 
Този вятърничав чудак, трагично отдалечил се от 
своето време, го надскача мисловно: «няма спомен, 
който да противостои на времето, нито страдание, 
което да надживее смъртта».

има си своя истина и се бори за нея. ако му я 
отнемем или отречем, ще го осакатим. Скитник с 
въображението на художник и чувствителността 
на поет. какво ни носи той? Шепа вечност под вече 
износената броня, куп мисли, оголващи неговата 
същност, мъдростта и трагедията си. Със своята 
неосъзната трагедия живеят и милиони човешки 
души, невярващи във вятърните мелници.
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нашата трагедия. Умеем ли да бъдем победители? 
дори и премазани да воюваме с презряната низост, 
с неизвестността, неродената доброта... дон кихот 
се слива в нашето безразличие, в прозаичното ни 
ежедневие, с неприемащото го настояще... ние го 
ограбваме, накичваме го с метафори, анализираме 
делата му. но той стои по-високо от нас, 
неизбледняващ и неведом, носещ своята магическа 
енергия и страшно безумство. и от там, от своето 
«горе» неуморно ни превъзпитава, както преобрази 
Санчо и го превърна в свое продължение и светло 
ехо.

Та той е човекът без маска! най-смелият най-
мъдрият, най-вечният и най-безумният. Победил 
материята, пречистен и нов, той е сред нас — познат 
и близък, загадъчен и далечен...

как да го пусна в душата си? Толкова е странен, 
смешен и... възвишен!
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даниела ЦвЕТкова
IX д клас

ГЕроЯТ на МолиЕр и днЕШниЯТ ни дЕн

има един разказ на джек лондон, в който героят 
умря насред път, защото не можа да запали огън сред 
леденото мълчание на аляска. огънят — символ на 
живота.

лумналите преди хилядолетия пламъци в 
пещерите отделиха безвъзвратно нашите прадеди от 
останалия животински свят. от тогава светлината 
направлява човешкия дух през сенчестите 
лабиринти на битието — отклонява го от злото и го 
мами към чудните простори на доброто и красивото. 
от край време от искрите му зачеват онези светли 
нишки, които изплитат човешкото у човека.

но има и тъмни, коварни искри. Прокрадват 
се или се успоредяват с другите, а където минат 
подклаждат пожар и оставят след себе си пустош 
и зловоние. върху тази пустош са останали само 
жилавите плевели, за да унищожат и последните 
коренче на доброто. Сред тези плевели откриваме 
и лицемерната философия на Тартюф.

лицемерието! Толкова силно тегне то 
върху съвестта на нашето общество. Смята 
се, че е възникнало в карнавалите, шегите и 
жизнерадостните забавления на нашите праотци. 
Може наистина да е така, но по-сетнешната му 
съдба изпълва думата със съдържание усоето 
няма нищо общо с радостта. напротив, лицемерието 
винаги носи мъка и страдание. неговите следи 
рядко са белязани с най-кръвожадните и коварни 
престъпления. Те не водят до физическа смърт, а 
до морална разруха на личността, а тя е много по-
страшна от смъртта.
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колко са според мен хората, които не са 
изпитали разочарованието от едно приятелство, от 
вярата в един човек. Това мнимо приятелство ни 
кара да възненавидим слабата си човешка същност 
или да забравим години от живота си.

лицемерът разчита най-много на търпимостта 
на обществото към него. Поне веднъж на всекиго се е 
случвало да разбере целта на «привързаността» на 
един човек към друг, но колцина са тези, които са 
слагали лицемера на място? Бягаме от излишната 
неприятност. Премълчаваме с надеждата, че 
пожарът, който гори у съседите, няма да дойде у 
нас. Премълчаваме, а всъщност раздухваме пожара 
и му отваряме вратата си.

лицемерите достигат върха на своето изкуство, 
когато облекат порока си в някоя добродетел, 
обикновено в името на другите:

«При нужда има днес една наука блага,
що късите юзди на съвестта разтяга
и стореното зло умее да измие
с оная чиста цел, що имали сме ние.»
колкото лицемерът е по-интелигентен, толкова 

ходовете му са по-хитри, а резултатите от тях по-
ефективни. Тези негови добре пресметнати ходове 
се превръщат в жизнена философия, без която той 
не би съществувал. Той казва:

«а злото става зло, когато нашуми,
осъжда ни света за туй, що стане знайно,
и ний не вършим грях, кога грешиме тайно. »
Безгръбначна и изврътлива логика. Та нима 

едно скрито зло не е зло? крепостта, от която те 
защитават доброто и прогреса, може да се нарича 
«гражданска бдителност», «морална отговорност», 
«политическа вярност».
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лицемерието е един от най-жилавите плевели 
на човешката психика. корените му са дълбоки 
и така преплетени, че просто не е по силите на 
отделния човек да се пребори с него. асадуаллаев 
е казал, че висотата на нравствените идеали се 
утвърждава и чрез показване на отрицателните 
явления. има ли всеки от нас изграден имунитет 
срещу лицемерието? Ще търсим ли противоотровата 
или ще останем слепи и глухи към Тартюф, който 
бодро върви до нас?

веселин ваСилЕв
IX а клас

МиСТЪр М. и СвоБодниЯТ изБор

Мистър М. беше крайно инертен човек. При все 
това виждаше поне три дължини на носа си повече 
от другите, така че не можем да заключим, че бе 
съвсем ограничен.

в черепната кутия на мистър М. имаше една-
единствена мисъл.

Тъй като преди нея там не е имало нищо, редно 
е да се залитаме откъде се е появила тя.

Твърде просто. кракът на мистър М. хлътнал в 
една дупка и...

все пак в черепната кутия на въпросния индивид 
не ще да е имало абсолютно нищо, защото последното 
е идеализирано понятие и нищо повече.

По-реалистично би било да предположим, 
че в главата на мистър М. е имало една сложна 
система от зъбни колела, чиято единствена цел 
е да движи неподвижното — т.е. спокойствието на 
разглеждания индивид.
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когато кракът хлътнал в дупката и отгоре на 
всичко се изкълчил, едно зъбно колело започнало 
да бие накриво. неочаквано и за самия себе си 
мистър М. проявил инициативност и изпсувал.

След известно време машината, поместена в 
черепната кутия на нашия приятел започнала да 
пищи и стърже. от този странен шум се оформила 
необичайната мисъл.

някой твърдо му беше казал: «загина ли аз, 
ще загинеш и ти!» но като всеки мислещ човек 
мистър М. плю на всичко и, естествено, се намери 
на улицата.

Плющящата трансмисия от абсолютни истини: 
«Студено е», «Гладен съм», «не, благодаря, пушенето 
е вредно» започна стабилно да заорава.

Мистър М. също заораваше. Мисълта го правеше 
вглъбен и раздразнен. Полагаше усилия да избистри 
смисъла на думите. После разбра, че това не зависи 
от неговото желание.

осъзна, че е сам, че всички са сами. Хора, 
любов, живот... всичко това е вън, вън от черепната 
кутия. в нея си само ти или напротив — само той, 
вътрешният глас, защото и ти си всъщност отвън.

в черепната кутия си сам и ти е студено и тъжно. 
доживотен затвор.

Мистър М. ходеше небръснат и немит. 
Единственото, което го занимаваше /и то 
подсъзнателно/, беше ключът на тази мисъл.

да отговори, това би значело да се пени отвън 
или да допусне крясъците на общественото мнение 
да заглушат затворника. каква тълпа! Прокобният 
грак на анатемата или блудкавата сладост на 
лицемерния гласец — сменил за миг щастливите 
си трели с гримаса на съчувствие...

куп глупости и мистър М. го знаеше.
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куп дреболии, които поправяха машината.
Той не подозираше за нея, просто му бе тъжно 

за затворника.
Механизмът тракаше, но беше безупречен 

— отвърза веригата на втора мисъл. Тя настигна 
първата и я удави.

Противоотровата имаше безвкусен вкус: «добре, 
ти си сам, но я кажи ще се почувствуваш ли добре 
ако усетиш, че в кутията сте двама?» Мистър М. се 
сепна. кръстопътят плаши всички мислещи хора.

да избере посока! от две-една. назад към 
огледалото, където щеше да наблюдава как челото 
му бавно се свива като на питекантроп? или към сива 
като плъх сграда с неидентифицирани същества, в 
чиито черепни кутии като мухи в бутилка оживено 
разговарят поне двама затворници...?

Мистър М. действително не беше съвсем 
ограничен, но за сметка на това достатъчно разсеян, 
за да отбележи, че път с две посоки /едната назад/ 
е просто завой. в тръните се криеше най-краткият 
път.

Мистър М. стоеше разпнат на кръстопътя, 
чоплеше с палец пепелта и се чудеше накъде да 
поеме.
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дрУГарЯТ БоЕв за СЕБЕ Си и за наС

доволен ли сте от съдбата си?
дали съм доволен от съдбата 

си? Трябва да ви кажа, че съм 
доволен. защото човек един път 
се ражда и по принцип аз съм от 
хората, които за нищо, което вече 
е станало не съжаляват. При 
мен винаги стоят нещата така — 
преди да започна нещо, се питам 
как да го направя и един глас ми 
отговаря: «По този начин!». След 
това не съжалявам. Пък и както 
и да извършиш нещо на този свят, все ще сгрешиш. 
важното е колко много ще сгрешиш не за себе си, а 
за другите.

вие вчера казахте, че за вас гимназията е едно 
семейство. как се формира това чувство?

за мен гимназията е била семейство и 
продължава да бъде семейство, защото целият 
ми живот е свързан с нея. всичко, което аз съм 
притежавал, съм го давал в гимназията — добро 
и лошо. Тъй, както в семейството си съм открит, 
така и сред учениците съм открит. и така, както 
разговарям с близките си, така разговарям с 
учениците си.

какво отличава учителя Боев от бащата Боев?
Едно и също е. Може би по-строг е към 

собствените си деца, колкото към учениците си.
какво не ви харесва у сегашните ученици? 

какви бихте искали да ги видите?
Учениците винаги са ми харесвали. Само така 

може да се обясни моето дълго съществуване като 
учител — �� години. за мен учениците са хората, 
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които са най-малко корумпирани. които най-добре 
слушат, а най-голямото удоволствие на учителя 
е да бъде слушан. а какви бих искал да бъдат 
учениците? Такива, каквито са.

искате ли да си представите училището на 
нашите дена?

Училището ще бъде винаги едно и също. и децата 
ще бъдат едни и същи. Под небето нищо ново!

Това песимизъм ли е?
Може би, но аз смятам, че, най-големият — 

оптимизъм е песимизмът, който ни позволява в най-
трудни моменти да намерим смисъла да живеем.

какво мислите за стандартното мислене?
Стандартното мислене е винаги, конюнктурно. 

То е за собствена изгода.
на кого се чувствате длъжник?
на всички хора съм длъжен. Може би съм могъл 

да им дам повече добро.
от къде, от кого сте научили най-много?
най-много съм научил от живота. а дядо ми, 

баща ми, целият ми род са ме научили да бъда 
наблюдателен.

кажете на своите ученици — какви да бъдат?
аз бих им казал никой да не се отделя от 

собственото си мислене.
има ли човек, на когото сте искали да приличате, 

от когото сте се възхищавали?
не, просто съм искал да приличам на себе си, 

а в същото време да се доближавам до онези, които 
са направили най-много добро на човечеството.

как се изгражда вашият критерий? кой е 
еталонът, по който вие се ръководите?

По принцип нямам еталон. Смятам, че чуждият 
опит е до толкова опит, до колкото е и твой.



- �� -

С какво не можете да се примирите?
Щом като живея, примирявам се с всичко.
С всичко се примирявате? Човекът преди всичко 

— това ли означава?
означава, че всички хора на света, щом могат 

да си изживеят живота, се примиряват.
какво най-много искате напоследък?
най-много искам да имам време да си 

почивам.
След като се разделите с учителската 

професия, това за вас почивка ли ще бъде? Тази ли 
е търсената почивка?

Старите хора казват — здраво тяло — здрав дух. 
Следователно, тялото ако се нуждае от почивка, то 
и духът също.

казахте, че този, който живее, се примирява. 
Това не означава ли, че човек не се бори, когато се 
примирява с това, което му е наложено?

Примирението не означава да не се бориш. да се 
примириш означава, че нещата са такива, каквито 
са и не могат да бъдат други. Съвсем не означава, 
че ти не трябва да се бориш за нещо по-различно. 
нали затова е в състояние човек да продължи да 
живее.

С какво са ви обогатили многото държави, в 
които сте били?

различните държави и нации са ме обогатили 
с мисленето си, а то за всяка нация е различно. 
когато човек общува с много нации, престава да 
мисли традиционно.

кое е най-ценното у човека?
най-ценното у човека е да осъзнае, че най-

голямо добро би направил, ако остави място на 
тези, които идват след него.



- �� -

какво най-много ви дразни у хората?
най-много ме дразни раболепието и 

подмазвачеството.
Страхувате ли се да казвате на хората това, 

което мислите за тях? Смятате ли, че трябва да си 
го премълчите?

в повечето случаи го казвам, по актьорски. 
Смятам, че човек е повече човек, когато е актьор 
в живота. не за собствена изгода, а за доброто на 
останалите.

имате ли девиз?
девиз никога не съм имал и няма да имам. 

винаги съм действал спонтанно, според сърцето. 
ако чакам разума, никога няма да направя каквото 
и да било.

дават ли ви учениците нещо?
Много ми дават! дават ми това, което се нарича 

«здрав дух».
Благодарим ви!

С др. Боев разговаряха
иглена Христова от X а

и лъчезар колев от X д клас

�8.II.�989 г.

Шаржа нарисува калоян Бакалов
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Галя КИРИЛОВА
УПК

РАЗМИСЪЛ В СИВО

Тази вечер в себе си се скривам,

недочакала звездните си мигове.

Изгарят мислите ми... Стига!

Очите ми във огъня се впиват...

Как неистинска изглежда моята

отредена по жребий съдба!

Не ми повтаряй, че имам сили, че ще успея...

Недей! Не така!

Унищожена, безброй пъти мъчена —

съвестта си разпъвам на кръст.

Онемяла, тя рони сълзи...

И олеква ми — за стотен път.

Да, разбирам, не е фатално —

всички имаме право на грях.

Моите грехове... са случайност

и аз не съм приятелка с тях.

Е, сега съм самичка и сива...

И от теб дори ме е страх...

На сърцето ми пише: «Чупливо»!

А то — сивото — също е цвят.
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* * *

Беше синьо начало —

синьо като надежда.

Злото спеше под камьк.

Морето бе така нежно...

Беше смело начало —

плажът, чайките, кея...

Хоризонтът — кристален.

Устните ми — на фея...

Ето — вече те няма.

Всичко днес ще забравя.

Ти си една измама

или една раздяла.

Някъде е изчезнала

пролетта ни. Боли ме.

Тебе също — усещам.

Нещо сме променили.

Сега вече те няма.

/От кого си избягал?/

Нещо гърлото стяга ме...

Времето се разваля...

Тръгвам! Ще те намеря,

за да ти върна морето,

за да ти върна себе си.

На всичко друго — пепел.



- 4 -

* * *

Слънцето като изритана топка се скрива зад облак.

Дъжд плющи по прозореца на първия ден от септември.

Някой трие сълзите си — на ръкава със опакото —

  и затваря вратата след себе си,

Есен е.

Някой с мъка поема пътя за никъде,

не успял да докосне с дъха си лятото...

А след него — само клони изстинали се отърсват

  от своето тъжно злато.

Мария МАРИНОВА
подг. б клас

НОЩ

Нощта раздипля наметало

над бавно стихналия град.

Небето се обсипва цяло

с прекрасен златен звездопад,

Над улиците мълчаливи

се плъзга бледата луна.

Спокоен вятърът заспива

със плитка сънища в ръка.
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Наталия ВУЧКОВА
УПК

* * *
Ако някога забравя

някого от приятелите си,

не ме упреквайте!

Дървото не помни

колко птици са вили гнезда

в клоните му.

* * *

Някоя

съмнително синя вечер

ще те видя — неочаквано сам

ще се обърна и ще се скрия

в тълпата —

за пръв път сред приятели.

* * *

Сънувам

белите коси

на днешното младо момиче,

което не вярва,

че остарява.
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Димитрина АТАНАСОВА
X д клас

ЛЯТО

Лятото дойде като лисиче.

С рижите си лапки слънцето обви.

Още бе наивно, пухкаво мъниче —

плахо ми намигна, опашле подви.

Гушна се във мене — пъстра, жива топка.

Цялата потъвах в ситния му смях.

То ме омагьоса — лудо, топлооко.

Исках да го имам, но дали успях?

Като грозд наля се. Изведнъж порасна.

Боже мой, къде е онова хлапе?

Може би ме гледа някъде от храста?

И защо тъй бързо есента дойде?



- 7 -

СБОГУВАНЕ С МОРЕТО

Умърлушена, свита

като мокро котаче

край морето се скитам.

И очите ми плачат.

Хищен вятър излиза

глътва лунния гребен.

Тъмнината нагризва

опустелия хребет.

И небето се свива

като топче от дъвка.

Аз сега си отивам

и къде ще замръкна

никой, никой не знае

в тази вечер, когато

буря плещи разтваря,

идва краят на лятото...

Както влизам си вкъщи,

във морето нагазвам.

То е моята същност —

не обича, а мрази.

Като него съм луда,

като него — потайна.

Всичко свое раздавам,

затова съм нетрайна...

Във торбата си скрих

шепа пясък и миди.

То, морето, е стих,

а стихът е стихия...
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ПРЕПУСКАНЕ

А снощи аз препусках с кон.

До изгрев гоних бързащото време.

И нямах близки хора, нито дом.

Пред мене път, безкрайност,

конско стреме.

Летях напред — безумен, дързък бяг,

и сливахме се с коня във стихия.

Сега се питам: А дали успях

във него свободата да открия.

Защо тогава, в парещия мрак,

неистово изгарях, бях щастлива?

Нима едва през тази нощ разбрах —

за волността не се чете във книга.

Какво ме спира днес да полетя?

Притиска ме бетонът, нямам време.

А може би единствено на сън

аз имах път, безкрайност, кон

и стреме.
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Албена ЧЕКЕЛОВА
VIII б клас

ДЪЖД

Просто не зная как да го кажа.

Беше красиво дори!

По-малко от миг и започна с паважа

неравномерни игри.

Тротоарите блеснаха бързо почистени,

взе им във данък праха.

Нежно заниза думи безсмислени

и бързо си пръсна смеха.

Просто не зная как да го кажа...

Нещото в миг се изля!

За по-малко от миг изчисти паважа...

Просто днес заваля!

ИМПРЕСИЯ

В шепите ми

облаците изцедиха

зрънце златна светлина.

После се разтвориха

в очите ми

и разбрах какво е красота...
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* * *

От блоковете

до вълнолома

по върховете на дърветата

виси разкъсано море.

Всички бързат за някъде.

Никой не го забелязва.

Малко по-рано в пространството

и малко по-вляво във времето

се е спрял Той.

Боли го болката на Морето.

XXI ВЕК

Уморихме живота

със съдби програмирани.

В «Червената книга» ще запишем ЧОВЕК

и ще народим деца компютъризирани.

Никой от нас не ще дръзне

да се опълчи срещу прогреса.

След време ще правим конгреси

на тема:

«Кой е отровил гения у поета»...
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Сияна НИНОВА
Х д клас

* * *

Бях останала тук

след поредната скучна неделя,

нямах никого друг

и с морето две думи споделях.

Бях останала тук

и говорех възможно най-бавно,

а вълна като плуг

издълба на брега улей равен.

Там посях семена

от усмивка, сълза и молитва.

Гларус, свил рамена,

не поиска отново да литне.

Потрепери до мен —

вече бяхме не двама, а трима.

Бризът беше студен,

Спомням си, че сезонът бе зима.

Бях останала тук

пожълтяла от морския пясък.

Нямах никого друг.

В мен отекваше гларусов крясък.
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* * *

Не знам магии, дето да омайват,

проклятия не знам — да те настигнат

И вещиците, дето всичко знаят

ги няма, от отровата да ливнат

по пътя ти, та нийде да не стигнеш.

Да не умираш, ала сам да бъдеш.

Намерил детелина, да я вдигнеш,

а злото да не можеш да пропъдиш.

Вампири да те срещат и да викаш,

от ужас подивял. Да се опърлиш!

Сърцето си с ръце да го изтикаш,

да го накъсаш, после да го хвърлиш!

... И тези думи няма да те стигнат,

защото ти отдавна си далече.

Очите ми безсънни, без да мигнат,

дано и тебе да не видят вече!
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Албена ТОДОРОВА
IX з клас

* * *

Искам да ти разкажа за морето.

То е лилаво и апатичните му вълни

са толкова много,

че прилича на ръж в края на лятото,

която се люлее, защото в нея играят

деца.

РАВНОВЕСИЕ

Вълни и пропаст.

Не балансирам ли добре

върху погледа ти?

Ще падна, ако затвориш очи...
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Светла ШУЛГА
X б клас

* * *

Морето ме позна.

И хвърли ме на силния си вятър.

Изстивам.

Сърцето ми като вълна

за южен бряг копнее.

Но ръцете ми се впиват в пясъка

като изсъхнали дървесни корени.

Разпенената морска мъка

към мен пълзи

и търси голата ми длан.

Изтръпвам.

Морето ме позна...

* * *

Мъртво време, сивота.

И вали, вали безспир.

Ти повика радостта

на прощален пир.

Всяка есенна сълза

стича се едва-едва.

Над прозореца надвисва

и ми шепне самота.
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Елена ВЛАДОВА
IX г клас

* * *

Шестнадесетгодишното ми лято

се гмурна във морето.

Повлече вятъра и птиците.

На мен остави сълзите си

и злато,

накичени по слабите дървета.

Потъна лятото ми.

* * *

В градината на спомените

падна скреж...

Цветята се приведоха уплашени —

две зими във една година.

Къртичините — рани зейнали...

Лъжлива белота.
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Даниела ЦВЕТЕЛИНОВА
IX а клас

* * *

Едно Очакване изгуби очертанията си. Разстла 
се във Вселената със спокойствието на мъгла и 
обгърна Небитието. Вселената бавно се раздвижи и 
се превърна в сянка. Очакването обвиваше лепкав 
слой тишина около мрака. Застилаше с мълчание 
монотонното единство на тъмнината и сгъстяваше 
диплите на Отчаянието си. А Отчаянието бе 
силно. То заметна плаща си и покри разплутата 
Вселена. Разтвори всичко в могъществото си. 
Усети болезнената борба на Очакването, но успя да 
я премаже само с една гънка. Жестът му бе точен 
и сигурен. Увери се още веднъж в съвършенството 
си, вдиша със задоволство зловещата красота на 
мрака и притисна здраво някъде дълбоко в себе си 
Вселената и Очакването.
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Албена ТОДОРОВА
IX з клас

ПОСЛАНИЯТА НА МЪДРИЯ БЕЗУМЕЦ
«От възвишеното до смешното има само една 

крачка»

Л. Н. Толстой

Каква е нашата представа за възвишеното? Не 
е ли непостижимото това, от което ни дели много? 
А мъдрият безумец на Сервантес е ярък пример за 
възвишеност, макар че все пак той е само един луд... 
Но луд, достигнал до връхната точка на небето.

Дон Кихот... Трудно ми е да нарисувам образа 
му. Какъв е той? Какво ни казва? Идеалист, гледащ 
на света през призмата на своята детска наивност 
и същевременно гениална мъдрост. Неговата 
сантиментална любов не е само каприз на болната 
му фантазия. Тя му помага да изплува над грозната 
и отблъскваща го действителност. Изплува над нея, 
високо вдигнал копието си, готов да превъзпита 
всеки срещнат. Този смешен безумец, когото трудно 
възприемаме, страхувайки се от неговата искреност. 
Този вятърничав чудак, трагично отдалечил се от 
своето време, го надскача мисловно: «Няма спомен, 
който да противостои на времето, нито страдание, 
което да надживее смъртта».

Има си своя истина и се бори за нея. Ако му я 
отнемем или отречем, ще го осакатим. Скитник с 
въображението на художник и чувствителността 
на поет. Какво ни носи той? Шепа вечност под вече 
износената броня, куп мисли, оголващи неговата 
същност, мъдростта и трагедията си. Със своята 
неосъзната трагедия живеят и милиони човешки 
души, невярващи във вятърните мелници.
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Нашата трагедия. Умеем ли да бъдем победители? 
Дори и премазани да воюваме с презряната низост, 
с неизвестността, неродената доброта... Дон Кихот 
се слива в нашето безразличие, в прозаичното ни 
ежедневие, с неприемащото го настояще... Ние го 
ограбваме, накичваме го с метафори, анализираме 
делата му. Но той стои по-високо от нас, 
неизбледняващ и неведом, носещ своята магическа 
енергия и страшно безумство. И от там, от своето 
«горе» неуморно ни превъзпитава, както преобрази 
Санчо и го превърна в свое продължение и светло 
ехо.

Та той е човекът без маска! Най-смелият най-
мъдрият, най-вечният и най-безумният. Победил 
материята, пречистен и нов, той е сред нас — познат 
и близък, загадъчен и далечен...

Как да го пусна в душата си? Толкова е странен, 
смешен и... възвишен!
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Даниела ЦВЕТКОВА
IX д клас

ГЕРОЯТ НА МОЛИЕР И ДНЕШНИЯТ НИ ДЕН

Има един разказ на Джек Лондон, в който героят 
умря насред път, защото не можа да запали огън сред 
леденото мълчание на Аляска. Огънят — символ на 
живота.

Лумналите преди хилядолетия пламъци в 
пещерите отделиха безвъзвратно нашите прадеди от 
останалия животински свят. От тогава светлината 
направлява човешкия дух през сенчестите 
лабиринти на битието — отклонява го от злото и го 
мами към чудните простори на доброто и красивото. 
От край време от искрите му зачеват онези светли 
нишки, които изплитат човешкото у човека.

Но има и тъмни, коварни искри. Прокрадват 
се или се успоредяват с другите, а където минат 
подклаждат пожар и оставят след себе си пустош 
и зловоние. Върху тази пустош са останали само 
жилавите плевели, за да унищожат и последните 
коренче на доброто. Сред тези плевели откриваме 
и лицемерната философия на Тартюф.

Лицемерието! Толкова силно тегне то 
върху съвестта на нашето общество. Смята 
се, че е възникнало в карнавалите, шегите и 
жизнерадостните забавления на нашите праотци. 
Може наистина да е така, но по-сетнешната му 
съдба изпълва думата със съдържание усоето 
няма нищо общо с радостта. Напротив, лицемерието 
винаги носи мъка и страдание. Неговите следи 
рядко са белязани с най-кръвожадните и коварни 
престъпления. Те не водят до физическа смърт, а 
до морална разруха на личността, а тя е много по-
страшна от смъртта.
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Колко са според мен хората, които не са 
изпитали разочарованието от едно приятелство, от 
вярата в един човек. Това мнимо приятелство ни 
кара да възненавидим слабата си човешка същност 
или да забравим години от живота си.

Лицемерът разчита най-много на търпимостта 
на обществото към него. Поне веднъж на всекиго се е 
случвало да разбере целта на «привързаността» на 
един човек към друг, но колцина са тези, които са 
слагали лицемера на място? Бягаме от излишната 
неприятност. Премълчаваме с надеждата, че 
пожарът, който гори у съседите, няма да дойде у 
нас. Премълчаваме, а всъщност раздухваме пожара 
и му отваряме вратата си.

Лицемерите достигат върха на своето изкуство, 
когато облекат порока си в някоя добродетел, 
обикновено в името на другите:

«При нужда има днес една наука блага,
що късите юзди на съвестта разтяга
и стореното зло умее да измие
с оная чиста цел, що имали сме ние.»
Колкото лицемерът е по-интелигентен, толкова 

ходовете му са по-хитри, а резултатите от тях по-
ефективни. Тези негови добре пресметнати ходове 
се превръщат в жизнена философия, без която той 
не би съществувал. Той казва:

«А злото става зло, когато нашуми,
осъжда ни света за туй, що стане знайно,
и ний не вършим грях, кога грешиме тайно. »
Безгръбначна и изврътлива логика. Та нима 

едно скрито зло не е зло? Крепостта, от която те 
защитават доброто и прогреса, може да се нарича 
«гражданска бдителност», «морална отговорност», 
«политическа вярност».
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Лицемерието е един от най-жилавите плевели 
на човешката психика. Корените му са дълбоки 
и така преплетени, че просто не е по силите на 
отделния човек да се пребори с него. Асадуаллаев 
е казал, че висотата на нравствените идеали се 
утвърждава и чрез показване на отрицателните 
явления. Има ли всеки от нас изграден имунитет 
срещу лицемерието? Ще търсим ли противоотровата 
или ще останем слепи и глухи към Тартюф, който 
бодро върви до нас?

Веселин ВАСИЛЕВ
IX а клас

МИСТЪР М. И СВОБОДНИЯТ ИЗБОР

Мистър М. беше крайно инертен човек. При все 
това виждаше поне три дължини на носа си повече 
от другите, така че не можем да заключим, че бе 
съвсем ограничен.

В черепната кутия на мистър М. имаше една-
единствена мисъл.

Тъй като преди нея там не е имало нищо, редно 
е да се залитаме откъде се е появила тя.

Твърде просто. Кракът на мистър М. хлътнал в 
една дупка и...

Все пак в черепната кутия на въпросния индивид 
не ще да е имало абсолютно нищо, защото последното 
е идеализирано понятие и нищо повече.

По-реалистично би било да предположим, 
че в главата на мистър М. е имало една сложна 
система от зъбни колела, чиято единствена цел 
е да движи неподвижното — т.е. спокойствието на 
разглеждания индивид.
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Когато кракът хлътнал в дупката и отгоре на 
всичко се изкълчил, едно зъбно колело започнало 
да бие накриво. Неочаквано и за самия себе си 
мистър М. проявил инициативност и изпсувал.

След известно време машината, поместена в 
черепната кутия на нашия приятел започнала да 
пищи и стърже. От този странен шум се оформила 
необичайната мисъл.

Някой твърдо му беше казал: «Загина ли аз, 
ще загинеш и ти!» Но като всеки мислещ човек 
мистър М. плю на всичко и, естествено, се намери 
на улицата.

Плющящата трансмисия от абсолютни истини: 
«Студено е», «Гладен съм», «Не, благодаря, пушенето 
е вредно» започна стабилно да заорава.

Мистър М. също заораваше. Мисълта го правеше 
вглъбен и раздразнен. Полагаше усилия да избистри 
смисъла на думите. После разбра, че това не зависи 
от неговото желание.

Осъзна, че е сам, че всички са сами. Хора, 
любов, живот... всичко това е вън, вън от черепната 
кутия. В нея си само ти или напротив — само той, 
вътрешният глас, защото и ти си всъщност отвън.

В черепната кутия си сам и ти е студено и тъжно. 
Доживотен затвор.

Мистър М. ходеше небръснат и немит. 
Единственото, което го занимаваше /и то 
подсъзнателно/, беше ключът на тази мисъл.

Да отговори, това би значело да се пени отвън 
или да допусне крясъците на общественото мнение 
да заглушат затворника. Каква тълпа! Прокобният 
грак на анатемата или блудкавата сладост на 
лицемерния гласец — сменил за миг щастливите 
си трели с гримаса на съчувствие...

Куп глупости и мистър М. го знаеше.
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Куп дреболии, които поправяха машината.
Той не подозираше за нея, просто му бе тъжно 

за затворника.
Механизмът тракаше, но беше безупречен 

— отвърза веригата на втора мисъл. Тя настигна 
първата и я удави.

Противоотровата имаше безвкусен вкус: «Добре, 
ти си сам, но я кажи ще се почувствуваш ли добре 
ако усетиш, че в кутията сте двама?» Мистър М. се 
сепна. Кръстопътят плаши всички мислещи хора.

Да избере посока! От две-една. Назад към 
огледалото, където щеше да наблюдава как челото 
му бавно се свива като на питекантроп? Или към сива 
като плъх сграда с неидентифицирани същества, в 
чиито черепни кутии като мухи в бутилка оживено 
разговарят поне двама затворници...?

Мистър М. действително не беше съвсем 
ограничен, но за сметка на това достатъчно разсеян, 
за да отбележи, че път с две посоки /едната назад/ 
е просто завой. В тръните се криеше най-краткият 
път.

Мистър М. стоеше разпнат на кръстопътя, 
чоплеше с палец пепелта и се чудеше накъде да 
поеме.
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ДРУГАРЯТ БОЕВ ЗА СЕБЕ СИ И ЗА НАС

Доволен ли сте от съдбата си?
Дали съм доволен от съдбата 

си? Трябва да ви кажа, че съм 
доволен. Защото човек един път 
се ражда и по принцип аз съм от 
хората, които за нищо, което вече 
е станало не съжаляват. При 
мен винаги стоят нещата така — 
преди да започна нещо, се питам 
как да го направя и един глас ми 
отговаря: «По този начин!». След 
това не съжалявам. Пък и както 
и да извършиш нещо на този свят, все ще сгрешиш. 
Важното е колко много ще сгрешиш не за себе си, а 
за другите.

Вие вчера казахте, че за Вас гимназията е едно 
семейство. Как се формира това чувство?

За мен гимназията е била семейство и 
продължава да бъде семейство, защото целият 
ми живот е свързан с нея. Всичко, което аз съм 
притежавал, съм го давал в гимназията — добро 
и лошо. Тъй, както в семейството си съм открит, 
така и сред учениците съм открит. И така, както 
разговарям с близките си, така разговарям с 
учениците си.

Какво отличава учителя Боев от бащата Боев?
Едно и също е. Може би по-строг е към 

собствените си деца, колкото към учениците си.
Какво не Ви харесва у сегашните ученици? 

Какви бихте искали да ги видите?
Учениците винаги са ми харесвали. Само така 

може да се обясни моето дълго съществуване като 
учител — 36 години. За мен учениците са хората, 
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които са най-малко корумпирани. Които най-добре 
слушат, а най-голямото удоволствие на учителя 
е да бъде слушан. А какви бих искал да бъдат 
учениците? Такива, каквито са.

Искате ли да си представите училището на 
нашите дена?

Училището ще бъде винаги едно и също. И децата 
ще бъдат едни и същи. Под небето нищо ново!

Това песимизъм ли е?
Може би, но аз смятам, че, най-големият — 

оптимизъм е песимизмът, който ни позволява в най-
трудни моменти да намерим смисъла да живеем.

Какво мислите за стандартното мислене?
Стандартното мислене е винаги, конюнктурно. 

То е за собствена изгода.
На кого се чувствате длъжник?
На всички хора съм длъжен. Може би съм могъл 

да им дам повече добро.
От къде, от кого сте научили най-много?
Най-много съм научил от живота. А дядо ми, 

баща ми, целият ми род са ме научили да бъда 
наблюдателен.

Кажете на своите ученици — какви да бъдат?
Аз бих им казал никой да не се отделя от 

собственото си мислене.
Има ли човек, на когото сте искали да приличате, 

от когото сте се възхищавали?
Не, просто съм искал да приличам на себе си, 

а в същото време да се доближавам до онези, които 
са направили най-много добро на човечеството.

Как се изгражда Вашият критерий? Кой е 
еталонът, по който Вие се ръководите?

По принцип нямам еталон. Смятам, че чуждият 
опит е до толкова опит, до колкото е и твой.
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С какво не можете да се примирите?
Щом като живея, примирявам се с всичко.
С всичко се примирявате? Човекът преди всичко 

— това ли означава?
Означава, че всички хора на света, щом могат 

да си изживеят живота, се примиряват.
Какво най-много искате напоследък?
Най-много искам да имам време да си 

почивам.
След като се разделите с учителската 

професия, това за Вас почивка ли ще бъде? Тази ли 
е търсената почивка?

Старите хора казват — здраво тяло — здрав дух. 
Следователно, тялото ако се нуждае от почивка, то 
и духът също.

Казахте, че този, който живее, се примирява. 
Това не означава ли, че човек не се бори, когато се 
примирява с това, което му е наложено?

Примирението не означава да не се бориш. Да се 
примириш означава, че нещата са такива, каквито 
са и не могат да бъдат други. Съвсем не означава, 
че ти не трябва да се бориш за нещо по-различно. 
Нали затова е в състояние човек да продължи да 
живее.

С какво са Ви обогатили многото държави, в 
които сте били?

Различните държави и нации са ме обогатили 
с мисленето си, а то за всяка нация е различно. 
Когато човек общува с много нации, престава да 
мисли традиционно.

Кое е най-ценното у човека?
Най-ценното у човека е да осъзнае, че най-

голямо добро би направил, ако остави място на 
тези, които идват след него.
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Какво най-много Ви дразни у хората?
Най-много ме дразни раболепието и 

подмазвачеството.
Страхувате ли се да казвате на хората това, 

което мислите за тях? Смятате ли, че трябва да си 
го премълчите?

В повечето случаи го казвам, по актьорски. 
Смятам, че човек е повече човек, когато е актьор 
в живота. Не за собствена изгода, а за доброто на 
останалите.

Имате ли девиз?
Девиз никога не съм имал и няма да имам. 

Винаги съм действал спонтанно, според сърцето. 
Ако чакам разума, никога няма да направя каквото 
и да било.

Дават ли Ви учениците нещо?
Много ми дават! Дават ми това, което се нарича 

«здрав дух».
Благодарим Ви!

С др. Боев разговаряха
иглена Христова от X а

и Лъчезар Колев от X д клас

28.II.1989 г.

Шаржа нарисува Калоян БАКАЛОВ


