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Художествено оформление — Радослав РАДЕВ



3

Албена ТОДОРОВА
X з клас

* * *

Лятото умря
на края на хълма.
Като спукан балон
се сгърчи последният
августовски ден.
Свърши и финалната серия
на любовния филм.
Звездите избледняха
от мъка по топлите нощи.
И морето жално потръпна...
    За сбогом.

* * *

Желания се давят
непроходили
във прилива на утрото.
Ела!
Събери разсеяните ми отломки,
останали върху клоните
след дългото лутане.
Не чуваш ли как
душата ми,
набъбнала от лято,  те вика?
Ела!
Ела до мен във дългото
    разсъмване.



4

* * *

Рисунка на дъжд.
Бяло око на оголена крушка.
И изпотено стъкло на прозорец.
Вятърът бясно изръфа
последните слънчеви зайчета.
Опустяха ръцете ни
  като клони на есенен чинар.
Сънуваме нелепи спомени,
  раздразнени от липсата на лято
В  душите си се блъскаме като прилепи слепи.
Рисунки на дъжд.
Рисунки на дъжд
  личат по лицата ни.

ИНТИМНО

Знаеш ли какво е вратата да
  скръцне тихичко само?
И след дългото чакане
пак,  ... пак никой да няма.
И да сънуваш име,  написано в тишината.
И да чакаш последната буква
  като фосфорно зайче
да изгасне сама...
И самотата да те блъска в слепоочията 

равномерно.
И да дишаш,  когато въздухът
не стига за сам.
Не искам нищо да говориш...
Кажи ми само с поглед:
  «Знам».
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СЕЗОН
на С.

Морето плюе по брега
купчини лилави рапани.
И казвам си — ще загреба
и ще напълня джобове продрани.

Сега стоя до лятното бистро,
което пак е страшно пусто.
Морето ме запомни със добро
и май не иска вече да ме пусне.

Ноември пак е толкова студен,
като усмивката на мъртва риба.
Отивам си! В  тавана си зелен
лилавите рапани да нанижа.

Аз кротко ще се прибера в тавана тесен
с картините във аквамарин,
а упорито ще мирише вън на есен
от някой побеснял комин.

Ще се увия в старо одеяло
и ще си пусна тихо джаз.
Не казвайте съм обедняла.
Това съм просто аз.
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* * *

Тръгва си слънцето —
лъсва широкият гръб.
И потъва.
Празни залязват очите ми.
Хукват след него.
Кой ще поръбва сега
парцаливите мисли на залеза?

Даниела ЦВЕТЕЛИНОВА
X а клас

* * *

Изваяние на синя мъгла.
Обви с млечна пара изяществото си.
Метна воала на вечна недостъпност.
Недостижимо съвършенство разтегна тънки
нишки на безбрежност и замрежи благородството му.
Създание,  застинало в покоя на вечния ритъм,
отхвърли одеждата на напрежението и се обгърна
с плаща на величието.
Спокойна повърхност загатна
единството на съществуването му.
Обветрено от повея на великолепието,
разстла мрежата на вече осъзната сила.



7

Димитрина АТАНАСОВА
XI д клас

СТРАХ

Аз съвсем не съм храбро момиче.
От хлебарки дори ме е страх.
И защо все пак ти ме обичаш
и до днес не разбрахме разбрах.

Неусетно облякла е вече
есента своя пъстър кожух.
Да заминем сега надалече!
По-далече от птичия юг!

Там,  където е винаги лято
и животът спокоен тече.
И край теб е съвсем непознато
всяко цвете и всяко дръвче.

А когато огромното слънце
абажура си хвърли със бяс
върху тебе,  ти бързай! Задръж се
за ръката ми. Викай със глас.

Ала нека ти бъда утеха.
Мене също ще ме е страх.
Но на слънцето рижата дреха
ще направим на пух и на прах!
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* * *

По-бяло от изпран чаршаф
небето дипли се над мене.
А баба ми вари ошав,
проклина болните колене.
Това е град от селски тип,
където всичко е познато.
През зимата върлува грип,
а дните нямат свои дати.
Тук всички стари новини
се спират вечер в хоремага,
оплакват късите си дни.
Забравата си тихо чакат...
И сякаш съм сама в света —
така в душата ми е леко.
Далеч от хората плета
на утрешния ден жилетка.
Да му е топло,  да е здрав
и нещо все да го тревожи.
По-бяло от изпран чаршаф
небето ме попива. Боже!
Аз знам — щом дойде есента
във този град без светофари,
ще си отида от света,
кълнейки коленете стари.
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* * *

Над къщята развива нощта
мълчаливото свое вретено.
А пред моята здрава врата
крачи зимата — зла и студена.

Във огнището лумва светлик.
По очите сънят ме целува.
Самотата плете ми терлик
и се прави,  че нищо не чува.

А пък зимата стърже с пила
във резето и иска да влезе.
И по голите ми ходила
тръпнат тръпки. Страхът ми се плези.

Ала аз го прогонвам с ръка —
накъдето му видят очите
да върви. Но сега,  и сега
броди тъмното по стените.

Ето — диво нахлува нощта.
Разкривено,  потраква резето.
Сяда зимата до пещта
да си сгрее на нея ръцете.
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КОНЕ

като настъпен орех — на парчета,
не ще намеря купувач — да купи
на нощите ми дрипави конете.
Конете — тези яки юначаги,
развели гриви,  щури-пощурели.
Необуздани... Вратове протягат
и дишат огън в моите постели.
И гонят ме. Аз тичам като луда.
След миг ще ме настигнат. Нямам мира.
Спокойствие,  навярно си заблуда
и аз напразно тишината диря
по градове,  гори и кръстопъти.
А в мен отеква тропот на колита.
Да можех аз конете да пропъдя
от нощите си! Щях да съм честита.
Но аз се будя всеки ден без сили
и търся свободата пощуряла.
А тя при мен е била,  боже мили!
Във мен била е,  докато съм спала.

* * *

Вечерта като стара жена
се прегърбва и сяда на прага.
А до нея се спира денят
и по котешки се протяга.
Той сега ще си легне да спи.
Той си има и дом,  и постеля.
Нейде много далече си ти.
Няма дума с кого да обеля.
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Тичам с поглед по голия път.
Като круши се ронят звездите
И се гърчи пред мен — като плът
тъмнината. Кого да попитам
дали,  щом се събуди денят,
ще прогониш от тук самотата.
Чакам. Изгревът поруменя
и се сви на кълбо пред вратата...

Мария ВАСИЛЕВА
VIII б клас

СЪНИЩА

Пирувам с дявола.
Душата ми продадена
се разкрещява в своето безсилие.
Потъпквам мъката,
превръщам я в забравена...
Нищожна е човешката идилия!
... Събуждам се,  обляна в пот,
отхвърлям глупавите нощни сънища,
докато реалното не ги възвърне пак
във лабиринтите на мойте сънища.
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Надежда АСЕНОВА
VIII б клас

АЗ И НОЩТА

Когато вечер светвам лампите,
у мене светли чувства се събуждат.

И дала слънце в длани чакащи,
аз всички карам да ме виждат.

Обличайки светлинната си нощница,
аз гледам се във лунно огледало.

С лъчите звездни сресвам аз косите си,
завивам се с небесно одеяло.

ВЪПРОС

Вървя по лунната пътека
и очите ми заспиват от умора.
Дали ще видя толкоз отдалеко,
най-сетне истинските хора?
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Елена ВЛАДОВА
X г клас

* * *

Сънуваме прашен
вятър.
Косите ни уж
се веят.
Подгонени,  търсим скала
да се скрием
недосегнати.
Хоризонтът
все посреща
и изпраща
прашното Слънце.
В  унило наблюдение
му завиждаме.

* * *

O altirudo!
Дълбочина на мислите —
премъдрост.
Слава.
Дълбочина на думите —
причастност.
Слава.
Дълбочина на грешките —
порочност.
Слава.
Дълбочина Порочност Покаяние Причастие
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* * *
«Чуй патела»

Константин Павлов

Всяка сутрин петелът събужда,
своя стопанин.
Всяка сутрин стопанинът става
първи от цялото село.

Петелът преследва своята фикс идея
Единствената в живота му
Проточва шия и пее
Боже мой
Та се къса
След него пропява Петелът на съседа
... И този на съседа отдясно
... И този на съседа — колега
... И този на съседа — издайник
Проточват шии и пеят!
Преследват своята фикс идея
Единствената в живота им

Стопанинът е станал първи
от цялото село.
Той отдавна носи
памук в ушите си.
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* * *

Проблясват ми очите в тъмното.
Глупости.
Това не са очите ми,
а лещите,
които толкова старателно
поставям
Сутрин Обед Вечер.
Всякога
при среща с Обществото.
«Ах,  колко странно днес блестят очите ти!»

* * *

Нежна е
дланта на небето...
Тънки пръсти
отключват облаците.
Тихо.

* * *

Страшно
поглъща
нощта. *
Животински
се плези.
Сграбчва.
Без дъх оставя.
Почти решавам,
че умирам,
и тя
  се уморява.
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* * *

Циклоните по небесата
понякога
достигат до Земята.
Не им остава друго
освен да сринат
покриви и сграда
и да излеят
минимум енергия
в гръмоотводите.

Без време преминават,
подгонени
от някой Нов
антициклон...

* * *
«Когато кактусът цъфти»

Георги Константинов

Цветовете ми са разтворени,
за да приемат дъждовните капки,
примесени с нечистотиите на века.

Цветовете ми са разтворени,
за да попият дъждовните капки.
Веднъж вали — на сто години.
Веднъж цъфтя — на сто години.

Нечистотиите
на века
по бодлите
полепват.  
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Албена ЧЕКЕЛОВА
IX б клас

ИМПРЕСИЯ

В  шепите ми
облаците изцедиха
зрънце златна светлина,
после се разтвориха
в очите ми
и разбрах какво е красота...

ПРИЗНАНИЕ

С див кикот вятър
разроши косата ми.
Озъби се насърчително
и хукна надолу по улицата.
Аз спрях да погледам
една наелектризирана котка.
После взех химикал
и убих листа пред себе си.
Наприказвах му
купчина глупости в рими...
Признавам си,  че сгреших.

* * *

Хвърлих стъпките си през рамо.
Спрях на самия ръб на морето.
От джоба ми се пръснаха
   бели кърпички пяна.
Слънцето се удави
   и разплака лицето ми.
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НЯКЪДЕ ИМА ЛЮБОВ

С очите си
разрязваш тишината.
В  прозореца
се блъска лудо дъжд,
опитващ се да бяга от мъглата.
А ти се мъчиш да изглеждаш мъж.

А нима аз съм момиче?
Нима те привличам!
С този панталон...
С тази коса...
Искам,  да бъда сама! И никого да не обичам.

И изведнъж
ни спря краят.
След всичко,  което са случи.
Нищо не е вече реалност.
Да обичаме
кой ще ни учи?

СТРАХ

Някаква чайка
отряза с криле деня
и той се свлече
като ранена дреха зад хоризонта.
Всички видяха
истинския цвят на небето...
Беше студен и черен.
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Лъчезар КОЛЕВ
XI г клас

* * *

«И ти ли,  Бруте!» — казах на образа си в огледалото,
преди да си тегля куршума.

НАКЪДЕ,  ПРИЯТЕЛЮ
на Петър

Стоя си самичък на пустия бряг,
само вятърът вплита дъха си студен във косите ми.
Конят ми нервно потропва със крак...
Светът е пред мен,  ала аз съм за никъде...

* * *

Луната зъзне,  облещена насреща ми,
кръгла като света
и също толкова смешна.
Закована сълза!

ПУЛС
мото: Не знаем какво е представлявала Вселената 

преди Големия взрив
Животът ми е взрив
от разтягащи се мигове
и трудно е да бъда
във всеки от тях.
ПАУЗА
Тогава — кой е моят миг?
ПАУЗА ПАУЗА ПАУЗА
Сега разбрах,  че моят миг
е бил преди Взрива ми...
ПАУЗА



20

Ивелина ФЕСЧИЕВА
VIII б клас
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Две стихотворения на Албена Тодорова,  преведени на 
френски език от Божидар СТОЙЧЕВ  и Марияна КУМАНОВА — 

IX г клас

* * *

Les désirs s’estonçent indécis
Sans la vague du jour,
Viens.
Reunis les épaves de aoi dispersées,
Hestées sur les branches
Après la longue errance.
H*entends-tu pas non âme qui te supplie,
Il t’attend, de soleil rempli,
Viens.
Viens près de moi dans le réveil interminable.

* * *

Ii’été mourut derrière la colline.
Comme un ballon crevé
Le dernier jour d’août se crispa.
L’épisode final du film d’amour
La veille au soir se texmlna.
Les étoiles, perdent leur éclat
Su chagrin des nuit* chaudes.
Et la mer frémit tristement
Aux adieux.
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Албена ТОДОРОВА
X з клас

Мечтая за голяма стара къща с дървета в прозорците 
и фамилни портрети по степите,  с бръшлян и плашливи 
гълъби по капандурите. Не искам повече онзи олющен,  
пъстър и весел таван,  облепен с вариации върху Дали 
и Матис,  с купища цветя в ъгъла и парцалена кукла на 
леглото. Не искам,  повече и онази студена музика,  
която ти така обожаваш. Не искам повече и синия мрак,  
нахлуващ без позволение в таванчето,  не искам и шумните 
ята приятели,  които вечер долитаха от време на време 
и мило омърляха всичко. Не искам нито поезия,  нито 
китарата ти,  ни онази нахална звезда в прозорчето,  
не искам нито теб,  нито другите. Искам да се скрия от 
света и спокойно да ровя изстиналите въглени камината 
на старата къща.

Павлина ИВАНОВА
VIII д клас

* * *

Докосвам с устни планински поток.
Ще го направя по-мек и по-ласкав.

Потапям ръце в посинелия сняг.
Ще го направя по-топъл,  по-розов,  по-нежен.

Искам всичко да променя.
Искам всичко да заприлича на тебе...



23

Олга ЕЛИНОВА,  Москва
«XX в. и мирът»,  кн. 7/1988 г.

/превод от френски ез. — XI а клас,  випуск 
1989 г./

НАЙ — СТРАШНОТО

Тази година,  в началото на май,  времето беше много 
топло. Младежите,  облечени в бяло,  се разхождаха безгрижно 
по улиците,  смееха се,  ядяха сладолед. По случай Деня на 
победата решихме да им се прожектира филм за войната — 
едно банално училищно мероприятие. Директорът на киното 
беше категоричен — само «Обикновен фашизъм» и никой друг 
филм. Това не е просто филм за войната,  той поражда 
размисли върху същността на фашизма като историческо 
явление,  върху неговото зараждане и причини. Учениците 
от горните класове напълниха обширния киносалон.

След надписите на екрана се виждат детски рисунки и 
личица. Гласът «зад кадър» на Михаил Ром казва: «Децата 
навсякъде са еднакви. Тук,  в Москва,  или там — във 
Варшава,  в Берлин,  навсякъде?» Вижда се жена,  закрила с 
тяло детето си от стрелящ в упор войник. «Право в целта!» 
— се чува равнодушен глас в залата...

Бомбардировачи летят над Мадрид. «Какво общо има 
тук Испания?» И наистина,  какво знаят нашите ученици за 
фашизма преди 1944 година и особено извън нашата страна? 
За него се говори накратко в учебниците по история в 
последния гимназиален клас. Говори се дори много повече 
за антифашисткото движение,  отколкото за него. Попитайте 
някой ученик какво е фашизъм /впрочем,  може да попитате 
дори и възрастните/,  отговорът ще бъде съвсем абстрактен: 
зверства,  терор,  концлагери,  масово изтребление на 
други нации. А как се е зародил? Защо една нация,  която 
по нищо не се различава от другите,  се превръща в нация 
на «диви зверове»? Няма да получите ясен отговор. Нека си 
припомним една стара истина — за да се превърне човек в 
«див звяр»,  той трябва да е загубил способността си да 



24

разсъждава самостоятелно.
Филмът продължава. Вижда се Мусолини,  който 

ораторства. Ръкопляскания.
Някой подхваща отново. И друг. И трети. И още един. 

Почти всички ръкопляскат. На кого? Защо? Просто така... 
За по-интересно. Децата не искат да разберат. И това не 
е случайно. В  училище обикновено ги учим да запаметяват 
механично,  а не да разбират. Повечето от нашите ученици не 
умеят да разсъждават самостоятелно. Именно затова те бягат 
от действителността и ако нещо ги докосне,  се срамуват 
да покажат чувствата си. Разбирам ги много добре — за да 
прикрият срама от другарите си,  те участват най-усърдно 
в общия хор. Ако тези младежи гледаха «Обикновен фашизъм» 
поотделно,  много неща в поведението им щяха да бъдат 
различни,  но тук влиза в сила законът за колективното 
възприятие. За всеки от тях да разсъждава,  да реагира 
сериозно на този филм би означавало да се разграничи от 
останалите,  да се изолира от колектива,  в който трябва 
винаги да съществува. А това е ужасно. И аз,  ако им бях 
съученичка,  щях да се затворя в себе си като тях.

Какъв е този колектив,  в който на е прието да останеш 
личност,  където не е прието да разсъждаваш? Още от най-
ранна възраст ни учат да бъдем членове на колективи,  
съществува дори понятието «колективно съзнание»,  което,  
не зная защо,  се противопоставя на индивидуалното 
съзнание. Но истинският колектив не е група от еднакви 
хора,  а единство от самостоятелни личности.

На екрана се виждат ликуващи тълпи,  които поздравяват 
хитлеристките вождове. Тук няма личности. Ето и друг кадър 
/според мен — един от най-чудовищните/: деца,  облечени в 
бяло и кафяво,  пишат по трибуните поздравителни думи и 
махат ентусиазирано с ръце. Нашите ученици не се възмущават! 
Факелното шествие по случай идването на фашистите на 
власт,  пречупеният кръст,  направен от факли,  прекосяващи 
големия площад,  предизвикват възторг у едно момиченце 
зад мен: «Каква красота!» Филмът е свършил,  а очите на 
мъчениците от Освиенцим още ни гледат от екрана. Чуват се 
гласове: «Хайде! Бързо за сладолед,  докато няма още много 
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народ.» Това вече не е протест,  това е предизвикателство. 
Това безразличие е маска,  която за много хора се превръща 
в тяхна същност...

Преситени сме от разговори за войната. Да,  това е 
точната дума — преситени. Правим прекалено много митинги,  
филми,  стихотворения,  паметници. Почти всяка година в 
страната ни се издигат мемориали. Темата «патриотизъм» 
служи за благоприятна почва на некадърници и използвачи. 
Официалният ни патриотизъм вече не постига целта си,  
никой вече не реагира. Заради това еднообразие и това 
разточителство хората до такава степен са се затворили в 
себе си,  че не възприемат дори действителността.

Какво ще запомнят от филма тези младежи,  които току-
що гледаха «Обикновен фашизъм»? На излизане от киносалона 
те изразяваха възторга си от маневрите на американския 
флот и от културистите на ФРГ. Колкото до момичетата,  те 
се опитваха да възпроизведат екзотичния танц на една от 
сексзвездите на Третия райх.

От гледна точка на зрелищността,  нацистите са имали 
големи предимства. Пропагандата им се е правила с бляскави 
средства,  привличащи с античната си простота,  с култа 
към борбата и силата. И,  както казва Ром: «Това се е 
харесвало,  харесва се и сега и винаги ще се харесва.» И 
в това няма нещо лошо,  ако този,  който го види,  умее да 
разсъждава и да съди самостоятелно за основните неща. Ако 
е личност със своя позиция,  за която не важи принципът: 
«Всички ръкопляскат — ръкопляскам и аз,  всички гласуват 
— гласувам и аз,  всички удрят — значи ще удрям и аз.»

Как да направим така,  че в обществото ни да има по-
малко безмълвни хорица? Трудна задача. Но ако обществото 
иска да просъществува,  то трябва да се разреже този 
Гордиев възел.


