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BEAU LYCEE

Beau lycйe «Joliot-Curie»,
Tu remplis nos coeurs de joie.
Heureuses annйes d'йcole!
Tu nous prйpares а la  vie.

Il n'y a  pas plus cher  que toi
Sous le beau ciel d'azur.
Tu remplis nos jeunes вmes —
Nous transmettrons le flambeau.

Dans la  classe,  penchйs sur  nos bancs.
Nous lisons et travaillons.
Transportйs d'enthousiasme.
Nous bвtirons l'avenir.

Texte: Roger  Catoir
Musique: Vania  Panteva
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«И горко ти душа от хладен яд пропита»
П. К. Яворов

Дълъг е пътят до поетическия Олимп
и до върха достигат само избраните.
Тези — които дълбоко у себе си
 носят вярата в чудото.
Тези — които умеят да разчитат
 ненаписаните знаци
 на празния бял лист.
Тези — които знаят,
 че изкуството е противостояние
 на принизено житейското.

«Помогни ни,  о Тома»

Чудото на Словото
Е ЗРИМО само за извисената духовност.
То е част от умението да се взираш в света,
да прокараш брод на дирещата светлина мисъл,
да откриеш красотата на съзерцанието — пресътворение.

«Отвори ни,  о Тома»

Добринка Станкова
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АТЕЛИЕ «ПАРНАС»

Мирослава Чомакова X Г
ПРОКЛЯТИЕ

/на Божидар/

Със мъка дойде на света
и тежка мъка ще теглиш
додето сам креташ
след своята черна съдба.
Без болка погреба мечтите.
Душата без тях ослепя.
Зарови сърцето,  ръцете,  нозете
и тръгна да скиташ така.
Без вяра вървеше,
без мисъл и кълн,
без радост и грижа и...
... и бе прокълнат!

Но никога! Никой!
не ще подели
греха ти,  удавен във тебе.
Прегризал на райската ябълка
пъпната връв,
с която бе свързан отколе.
Захрачи те право в лицето вбесен!
Проклятие люто изпрати:
огризката райска наместо сърце,
навеки във теб да остане!
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ЛЮБОВ

Мълчание със хиляди въпроси,
попило в лоното на любовта,
мълчание разпръсната в посоки,
отправени навред в света.

Безумна обич на превала
между понятие и грях,
плътта докосва премаляла
и се превръща в светъл прах.

* * *
Нежен цвят изпепелен
тих докосва самотата.
Буен вятър окрилен
в миг се втурва към Луната...
 ... Вик самотен и сподавен
търси вечната любов.
Вик бездиханен,  отправен
към незнаен небосвод.
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ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЕ

Изхърка лениво трамваят...
Сърдито затвори врати.
Със мъка небето извая
купол от сиви стени.

Вятър листата помита,
събира ги мъртви пред мен.
Разкъсва и диво връхлита
в душата ми,  в белия ден.

«Очите за лято заменям» —
прошепвам и чувам сега,
безропотно как се променям,
как се разплитам сама.

Във просяк се бях въплътила,
протегнах трептяща ръка:
«За лято дори бих сменила
и тази гореща душа!»
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Добромир Добрев X Б
САМОТА

Полегнал безмълвно върху топлия пясък
аз се взирах в безкрайната шир.
Вълните шумяха,  отекваше плясък,
навярно присъствах на техния пир.

Нощта бавно спускаше своите черни воали
над умореното пенливо море,
вълните утихваха за покой зажаднели,
под трептящото звездно небе.

Бризът вечерен,  по-силно от всякога вееше
и рошеше мойте коси с лекота,
песента на вълните тъй плавно се лееше
и не исках да зная що е самота...

Поля Иванова X Д
* * *

Настъпил собствените си ръкави,
вървеше
той
надолу
към тревите,
където се надяваше да срещне
поне дванайсет охлюва,
за да полеят тайната —
преди минута му се бе отдала,
не друга,  а самата Кали.
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* * *
Подхлъзнах се на някаква започната
молитва.
Едва не си разбих главата
във ръба.
Кръвта,  спотайваща се в мойто тяло
се втурна някъде — не ме позна.

Добре. Не искам да я търся.
И без нея мога
Защото може да е по-разумно
да сме разделени!
Не зная само как ще свикна
с безсмисленото /вече/
рязане на вени.

* * *
Едното не е единствено.
Едното е в тревата — там или там.
Тя покрива листата.
Листата дишат все по-агресивно.
И умират безкрайно,  но,  но...
Не отваряй дърветата
без предопределение.
Не бързай с уличните
прегрешения.
Едното е в началото
на всяко следващо прераждане.
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* * *
Какво означава вчера?
Вчера ли? Не помня.
Мисля беше нещо свързано със
чичо.
Оня,  дето някога живееше на
село.
Оня,  дето никога не бе сънувал
тор.
Оня,  дето във реката бе потърсил
оправдание
за своята непостоянна
девственост.
Намерили го на следващата есен.

Албена Чекелова XI Б
ПОЕЗИЯ

/размисли по.../

Прочетох стих и ми олекна.
Когато бяха два простих.
Намерих трети и се стреснах —
а моето нима е стих?

Прочетох стих и се раздвижих.
Когато бяха два открих,
че трябва да намеря трети —
окъпан във росата,  тих

Прочетох стих и се уплаших!
Когато бяха два не скрих,
че пиша трети — мой,
невзрачен,  но пак стих!
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Яна Стаматова X Ж
* * *

В  сърцето ми отеква тишината,
мечтаното в скалите се разби...
студени огнища мечтаят за пламък,
а всъщност... и те са сами...

Провиснали клони лицето ми бият,
нощта траурни дрехи крои
Уморени пияници на кея се бият,
а всъщност... и тях ги боли...

Елица Секиранска VIII В
* * *

Вървеше....
Витрините се оглеждаха в него...
и виждаха скръб.
Очите му рисуваха
облаците,  хоризонта,  дните....
И всички бяха сиви. .
Той се върна.
Стъпваше по собствените си стъпки...
Изплели пътека за него,
И постави клопки.
Той се върна.
Дадоха му розови очила...
Вървеше...
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Мария Маринова X Б
Щастие

Политнах лека и безкрила.
Откраднах късче красота
и в длани Щастието скрила,
прегърнах цялата земя.

На вятъра косите роших,
целувах тихи езера.
 ... Дали от този сън разкошен
се върнах зрънце по-добра?

Теодора Попова X Д
* * *

Боже,  защо направи това с мен...
Бях млад,  невинен,  лъскав нож,
съвестно белех картофи и лук,
режех хляба и чистех загорелите тенджери.
Нащърбих се от честен труд.
Цял живот служих на хората
и вече очаквах почивката.
Тогава ме взе в ръката си човек.
Заби ме до дръжката
в сърцето на друг човек.
Боже,  защо направи това с мен?
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Надежда Симеонова X Б
Същност

Аз съм свежият полъх на пролетен вятър.
Аз съм свежият дъх на априлско море.
Аз съм цялата тази земя необятна.
Аз съм строгата нежност на нощно небе.

Аз съм гневният огън на вечна жарава.
Имам в своята власт моя таен порок.
И с нестихваща сила ще бъда такава.
Ще целувам нозете на моя млад бог.
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ПО ПЪТЯ НА АВАНГАРДА

Людмил Борско XI В
ПАЛИНДРОМ

Милион минути.
Милион нощи.
Милион паяци.
Милион сънища.
Изчезват в годините на забрава.
Огньове се палят.
Сенки не чезнат,
не се появяват.
Сенки живеят,
но сенки без сенки,
сенки в сянка.
Мрак в годините на забрава.
Сянка на мрака.
Мрака на сянка.
Сянка в мрака.
Мрак в сянка.
Дърво и камък
са сняг и мъгла.
Слива се камък
с човешка душа,
всичко изчезва,
става едно
в годините на забрава.
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* * *
Вятър —
решението се налага.
Буря —
поривът — адреналин,
скокът се извива,
лесно темето се врязва
вълната отнася косата.
Размито окото на зеления фон
изсмуква последния мехур —
над камъка,  нескъсал
пъпната връв — въже.

* * *
Видението е проспало,
знанието е пропиляно,
цветът е без трепет,
къде е мястото на сълзата?
Денят завършва с нощ —
нощта с ден.
Думата завършва с мълчание —
мълчанието с дума.
Безкрайността — в точка
и от точка.

* * *
Старае се с усмивка да оближе
сълзите в хорските лица,
но тя изсъхва в гористата слуз,
оставена от охлюва — незрящ тъга

* * *
Всичко това е просто легенда,
която повдига нещастника сляп
да тръгне отново разтрисан от смях
проглушен от воя на глухата скръб.
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Кратък разказ за чадър и оркестър

Съдържание:

действие I — действащи лица

действие II — пръчка,  дъски,  косми

действие III — черва,  стени,  предмети

действие IV — тела... ... .... ръка

ПОКОЙ — епизодичен персонаж

Действие I

Пръчката от червено дърво с опънати на нея конски 

косми се движи по опънатите над кухото тяло котешки 

черва. Въздухът трепти и се блъска във всички околни 

предмети,  карайки ги и те да трептят. Има и тела,  които 

освен че вибрират,  се носят из кухата вътрешност,  

пристегнати в корсети и твърди яки. Стените негодуват. 

Телата се носят.

Действие II

Конските косми си спомнят вятъра и размазаната 

морава. Опитват се да се изплъзнат,  но боровата смола 

ги кара да стоят там,  където са си и да се подчиняват на 

ръката,  която ги наелектризира непрестанно,  търкайки 

о мъртвата и суха котешка плът. Не могат да изцвилят от 

удоволствие,  за разлика от червата,  чиито звуци добиват 

все по-сладостни нотки. Телата се носят из празнината и 

се затоплят едно от друго. Стените се потят и все още 

негодувайки нарастват и кухината увеличава обема си.
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Действие III
Космите се търкат о червата,  като се наелектризират 

взаимно. Космите не могат да викат и предават болката 
на червата,  чиито трепети се извиват до стонове. 
Стоновете вибрират и предават вибрациите си на всеки 
предмети наоколо. Предават ги на стените и телата. 
Телата се носят по-вихрено и по-вихрено. Стените са 
червени.

Действие IV
Космите,  червата се извиват,  удрят,  хапят,  

скимтят,  крещят,  свиват се,  отпускат се... Телата се 
въртят бързо,  много бързо и изведнъж се заблъскват по 
стените,  покрай тях.

Закъснелите корсети и яки стягат телата,  докато ги 
заставят да се замятат,  захвърлени от самите себе си 
сред пот,  слуз,  кръв... докато ги притиснат съвсем и 
останат обвивки около пихтия...

Стените набъбнаха и изпълниха с твърдостта си 
ПРОСТРАНСТВОТО

ПОКОЙ
* * *
Топката мръсен вестник се хвана ръка за ръка с...
който я пъхна между страниците на дебелата книга.

* * *
Блясъкът,  вълните,  бушуващия бряг,
радостта от бога,  залъкът корав...
Всичко си отива,
защото смях се на слепец...
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В  ЛАБИРИНТА НА СЛОВОТО

Сергей Залигин
«Морален кодекс» на руската интелигенция от 

миналия век
/откъс/

Кодексът на интелигентността никога и никъде не е 
бил писан,  но се знаел от всеки. Всеки интелигентен човек 
е разбирал и усещал красивото и грозното,  понятията 
«добро» и «зло»,  «разрешено» и «забранено». Мерило за 
неговата интелигентност са били не само убежденията,  
морала и творчеството му,  но и преди всичко неговите 
постъпки. Човек,  позволяващ си да оскърби,  да наскърби 
достойнството на по-нисшестоящ от него,  не само не е 
бил приеман в обкръжението на интелигентите,  но и 
дори съзнателно са го отбягвали. Но ако той е дръзвал 
да бъде смел човек,  изкачил се на по-високо стъпало 
в професионалната йерархия,  е предизвиквал,  вдъхвал 
изключително доверие.

От доносниците са се отвращавали. Ценели са се 
изключително толерантното и деликатно отношение. 
Грубостта — съществувала ли е,  била отричана. 
Кариеризмът в никаква степен не се е поощрявал,  в 
най-добрия случай е бил търпим,  при положение,  че 
кариеристът не е забравял собственото си достойнство.

Забогатяването е било презирано,  особено в случаи,  
когато забогателият не е оказвал материална помощ на 
никого. Не се е считали за недостойно да се обърнеш към 
богат човек,  но не с настойчиво изискване,  а просто е 
молба да пожертва необходимите средства за обществени 
и благотворителни нужди,  тъй като в основата на 
интелигентността е бил моралът,  затова интелигенцията 
не е била съсловие.
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Освен това,  интелигентността е предполагала 
приятелство,  взаимопомощ,  съвет. Публичното осъждане,  
критикуване — рядко са се използвали или изразявали 
гласно — това се е считало за недостойно.

Във всяка среда и общество имало човек,  способен 
да произнесе в лицето на другия,  това,  което по общо 
мнение е заслужил.

Съществувала и още една,  много важна характеристика,  
присъща на интелигентния човек — безграничното,  
понякога стигащо до наивност,  доверие към другия човек. 

Превод от руски език: Радостина и Емилия XI З

Булат Окуджава
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Да се радваме един на друг,
взаимно да се възхищаваме,
от словата гръмки да не се боим.

Един на друг да правим комплименти
да помним най-щастливите моменти.

Да бъдем заедно във мъка и страдание,
на завистта да не отдаваме внимание.

Злословието низко да убием,
че любовта в съседство е с тъгата.

Да се разбираме с един,  едничък жест,
да се пречистим утре ако сме грешни днес.

Един на друг взаимно да прощаваме,
че къс е земният ни път.
Превод от руски език — Пламена Паскова XI Ж



 --- 21 ---

АНКЕТА,  АНКЕТА,  АНКЕТА
Ученическата представа за гимназията

в три отговора

ЗАЩО СЪМ ТУК?
1. Защото това е възможно най-доброто училище по 

френски език в България. — Vlll клас
2. Знаех,  че тук е най-хубаво,  езикът ми харесва. 

— Vlll клас
3. Случайно попаднах тук,  но сега се радвам,  че 

уча в тази гимназия. — Vlll клас
4. Тук съм,  за да получа едно по-добро образование,  

което може да ми даде само едно елитно училище като 
нашето. — X клас

5. Първоначално исках да уча в I-ва ЕГ ,  защото 
тя имаше най-голям авторитет сред седмокласниците,  но 
попаднах в това училище и не съжалявам. Учителите и 
съучениците ми допадат. Смятам,  че ще получа добро 
образование. — X клас

6. Тук съм,  защото исках да уча чужд език и исках 
да сменя средата на учители и ученици от старото си 
училище. — X клас

7. В  гимназията съм,  защото френският език е 
единственото нещо,  което изучавам с удоволствие. — XI 
клас

8. Тук съм,  защото намиран среда,  която не ми 
пречи да се развивам. — XI клас

9. Просто не мога да си представя,  че мога да бъда 
другаде. — XI клас

КАКВО МИ ДАДЕ ГИМНАЗИЯТА?
1. Което получавам в тази гимназия не бих могла да 

го получа никъде другаде. — Vlll клас
2. Знания по чуждия език. — Vlll клас
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3. Емоции,  приятели. — Vlll клас
4. Засега не това,  което очаквах да ни даде. Може 

би,  трябва да има и подготвителна година за нас,  които 
учим руски език. — X клас

5. Даде ми самочувствието на човек владеещ един 
чужд език /испански/ и увереност в общуването с хората. 
— X клас

6. Ново мислене и виждане. — X клас
7. Добра подготовка за ВУЗ,  която нямаше да получа 

другаде на такова високо ниво. — XI клас
8. Познаване за характеристиките на човешката 

личност. — XI клас
9. Приятели,  спомени за дълго време. — XI клас

КАКВО МИ ОТНЕ ГИМНАЗИЯТА?
1. Свободнотовреме,  безгрижието. — Vlll клас
2. Мисля,  че ми отне част от жизнеността и чувството 

за хумор. — X клас
3. Отне ми възможността да се занимавам пълноценно 

със западния език. Прекалено сме заети по други 
предмети. — X клас

4. Ще си послужа със стих от П. Дубарова — гимназията 
всекиго измами,  /от всеки взе по капка светлина. — X 
клас

5. Ако знаех какво учене ме чака,  мисля че нямаше 
да кандидатствам. Все пак поумнях малко. — XI клас

6. Отне ми много свободно време и нерви. — XI клас
7. В  тази гимназия нищо не се отнема. В  нея само 

много се получават знания,  самочувствие,  незабравими 
мигове. — XI клас

П. П. В  публикуването на малка част от дадените по 
трите анкетни въпроса отговори сме се стремили да дадем 
най-вече общата тенденция в разнообразието от мнения,  
които отразяват най-широко отношението на учениците 
към училището,  в което се учат.

«УСТРЕМ»



 --- 23 ---

ЗАВРЪЩАНЕ
Спомняте ли си това момче,  

за което поезията беше истинският 
път към хората? То вече не е между 
нас.

За тебе,  Орлине,  в «Устрем» 
има завинаги запазена страница.

Орлин Дянков
Какво да ти кажа,  любов?

/цикъл/

Игра с кестен
Кафявото на твоя светъл поглед
ме пари като малък печен кестен,
търкаля се в очите ти и моли
за миг във моя поглед да се вмести.
Целувам го и милвам го със длани
и може би за първи път съм честен,
когато тъй смутено се прекланям
пред простата игра със малък кестен.

Сила
До твоя дом не те сподирих —
не пожела да те изпратя.
Висяха клоните над спирката
като разцъфнали разпятия,
И тръгнах,  без да се обръщам,
умишлено забавил крачка.
Ти силна искаше да бъдеш,
а аз бях сигурен,  че плачеш.
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Пролетно

Мое недокоснато момиче,
знаеш ли,  че аз се промених?
Толкова познатото «обичам те» —
съумях да заменя със стих.
Станах по-въздържан и по-нежен
и гласът ми даже е по-тих.
Моя неразцъфнала надежда,
знаеш ли,  че аз се промених?

/препечатано от в. «Шуменска заря»/

Ивайло Досев,  випуск 83

* * *
Да ти направа ли олтар,
олтар от празни думи и мълчание?...
достоен за небесния ни господар,
но не за твоето страдание.

Да ти направя ли дворец,
дворец от сиви дни и разстояния —
да криеш своите сълзи от мен
и моите диви настроения.

Не,  аз ще ти направя
къщичка за птици
да криеш в нея своите мечти
на щастието мое жрици.
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Лъчезар
На X.

Сърцето ми е бучка кал,
замръзнала във зимна локва,
каква ли радост бих ти дал,
с дъха си ако ти го стоплиш?

* * *
Деца — врабчета
изкълваха хляба,
който хвърли
малкото момче капризно.

* * *
На брега
Прибоят — тази стара баба,
която стърже загорял тиган,
внезапно шепа пясък грабва
в зелената си мазна длан.
И мойте ходила дебели
дълбаят дупки по брега
където пенести къдели
умират с шум,  но без тъга.
Стърчи спасителната вишка
като оголена мечта...
Дали и слънцето е гадна пришка
върху небесната пета?
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Димитрина Атанасова
Самотникът на Варна

Той всеки ден минава покрай мене
невзрачен и съвсем обикновен.
Обича да се шляе и да дреме
по пейките — от никой несмутен.
Понякога отива при морето —
в нозете си захвърля фас след фас...
Той върши всичко туй,  което
след време,  може би,  ще върша аз.
Стариците във Морската градина
разказват,  че все още е ерген...
и питам се от толкова години
защо за вълк самотник е роден?
Той някой ден ще слезе при морето,
ще влезе в него като в роден дом.
накрая на земята...Там,  където
започва каменният вълнолом.
Какъв е той,  самотникът на Варна!
И мога ли аз нещо да му дам?
С една сълза ръката му да парна,
а после пак да го оставя сам...
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Добромир,  XI Е


