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«Светът не е стълба, а колело»
Й. Йовков

Колко малко са миговете, към които желаем да се връщаме, 
където уморената ни от лутане мисъл се приютява в красотата на 
спомена.

Там, далеч в изживяното, са корените на скритата ни 
същност — умението да бъдем добри, химеричната вяра в 
другите, неуморимостта на търсенето заради самото търсене, 
евристичните мигове на откриване на човешкото.

Необратимостта на времето изчезва в света на спомена 
заедно с неизвестността от утрешното, страхът се заменя от 
сигурността, че съществува пространство на завръщане, в което 
оживяват старите истини за света:

за тленното, като изменчиво и преходно,
за безсмислието на стореното зло,
за полета, като състояние на духа,
за смисъла на думите…

Да се завръщаш в миговете на щастие е умение да се 
съхраниш.

Да се завръщаш към мига на сътворение е желание за 
прозрение.

Завръщането към мига на творчеството е вяра в ново начало 
— магическа притегателна сила на желанието да пребъдеш чрез 
неоспорима следа — изреченото за себе си пред другите.

Да искаш да казваш, е все едно да спрягаш «трябва».
С осъзнаването на Словото — Начало, идва и вечното 

търсене на човешкото, на безсънието да намериш космичното в 
Хаоса, да прокараш своя пътека обратно и към човека — в света, 
но и в себе си.

Старите истини са като старите дрехи — удобни, естествени, 
неоспорими, а изречени в стих — стъпала към оскърбените звезди, 
непреброени от звездобройците, към далечната светлина в мрака 
на осъзнаването, че човекът е тленен, а вечно — създаденото от 
него.

Да поседим с мигновенията на търсещото слово — като пред 
път към Началото и Завръщането.

Добринка Станкова
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НАЧАЛОТО
АТЕЛИЕ «ПАРНАС»

Ивелина Фесчиева XI-б

ДНЕС

Протегнах крак във тишината.
Разперих синия простор.
Не се страхувах ни от самотата,
нито от някой мелодраматичен стон.
Почувствах, че морето ме поглъща.
Шепа листа — мечти прегърнах
и плаках за слънцето.
За Слънцето —
отронило листата,
минавайки по пясъка,
прегърнало морето,
обръгнало от самота,
обезчестило синевата,
търкулнало се по крака ми,
потънало във пурпура на тишината.

ЕЖЕДНЕВИЕТО НА ЕДНА ЕДНОДНЕВКА

Сред студените камъни на баира
  потърсих сърцето си.
Като че ме погали паяк —
главата ми даде заето
и се търкулнах като
празна
бирена кутия
чак до дъното
/на морето/.
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* * *

Във ъглите заспиват спомени
и сякаш стаята не е сама.
А, ти, сама стоиш и пазиш
своето кристално замъче.
Поглеждаш в огледалото,
цигарен дим изпускаш
и се надсмиваш над някоя
все още неизсъхнала сълза.

За сухите цветя и дървената ти сърничка,
това, което се нарича време
безвъзвратно спря,
но твоето е вътре в тебе
и тик-така натрупва прах,
и се смалява, и вече няма страх —
от старостта.

Вече е вечер.
През прозореца поглеждаш
и разбираш, че самата ТЯ
изместила е този страх.

* * *

Някой бяга във черни тунели,
някой в тъмното някого гони.
Лута се в лабиринти
и в празни и сухи простори.

Някой някъде бяга, не спира
и гони черни коне вихрогони.
Не спирай! Недей да пропускаш мига, че
в края на твоето бягство
букет хризантеми, ледено бели,
ще прегърнеш сред скорпиони, лъскаво черни.
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Поля Иванова XI-д

ЖИВИЯТ ПОЕТ

Живият поет яде
смокини.
Направо от дървото.
После в корема му
се смесват
със останалите
ябълки и риба,
които е изял на обед.
Живият поет
понякога е лаком.
Това, естествено
се случва рядко.
Живият поет
проспива изгревите,
сънувайки безпаметно.
Веднъж, когато
живият поет запали свещ
и седна на земята,
за да чака
капризната си, неприлична муза
«се спомина».
Земята го налапа лакомо
и скоро той се смеси във корема и
със хората бездарни,
с наивници, с рибари,
с душевно болни… и със гении: . .
Дали животът на поета е безкраен?
Животът на живия поет,
който ядеше смокини.
Направо от дървото.
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Мирослава Чомакова XI-г

ЕСЕНЕН МОТИВ

Есенна сюита за старите неща
обгръща многолика и тъжна пак града.
Поръсва вехтошаря със своя топъл цвят
нарамва и торбата със пъстрия му свят.
Блъсва се в небето на чайките гласът
избрал не морски, а земен кръстопът.
Разбива се на капки и пада със дъжда,
от устните измива горчивата ръжда.
Безпомощен човекът задавя се във стон,
че вече е частица от стъкло и бетон
и бавно се разтваря във гъстата мъгла,
превърнал се във сянка на своята съдба.

МОДИФИКАЦИЯ

Една сълза безшумно отминава
въздишката на минала любов.
Във сянката и тихо побелява,
частица от вълшебен зов.
От трепетно ухание на ласки
душата ми взривява се сама.
Захвърлила ненужни сиви маски,
превръща се във нежна светлина.
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Мария Маринова XI-б

ПОСВЕЩЕНИЕ
На IV ЕГ

Със поглед ням обхващам коридорите,
където са ехтяли моите стъпки.
И стаите, събирали просторите
на хиляди мечти, невинно-дръзки.

Ще имам бал. А после ще замина.
Ще бъда другаде и с други. После — в бяло.
Ще нося спомена и той не ще премине —
частица «аз» на теб съм завещала.

Не искам да съм лицемерна и да лъжа:
ще те запомня и с добро, и с лошо,
но времето все пак ще ми покаже
какво ли бъдеще във мене си заложила.

Е, стига думи. Забелязвам мимоходом,
че светят твоите очи — прозорците.
Изпращаш, значи. И наместо сбогом —
на твоите жреци дочувам словото.
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* * *

Отново бързам. Искам да живея!
Но, Господи, нима е грях?
Ще мине време, вятър ще повее —
ще отнесе младежкия ми смях.
И розовото на света ще потъмнее,
и споменът ще се покрие с прах,
а любовта, която днес копнея,
неизживяна ще умре от страх.
Но днес аз имам слънце и простори,
звезди, приятели и изгрев бял.

Със моя шперц вратите ще отворя.
Ще мина Пътя — и ще съм живяла!
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Надежда Стоянова XI-б
«Аз не живея: аз горя.»

П. К. Яворов

Как ли не живях? Как ли не горях?
В каква ли не пепел заравях нозе?
В какво ли огнище безмълвно не тлях?
Пред кой ли бог не превих колене?

Какво ли открих? И всичко и нищо.
И себе си може би пак преоткрих —
едно зажадняло за плам пепелище,
един обеднял от поета си стих.

Галина Кирилова X-б
ДЪЖД

Мирише на дъжд!
О, Боже — мирише на дъжд.
   Луда пролет.
Студените капки посипват зелени листа.
Нощ, светещи лампи,
летящи коли.
Прогизнали улици,
пълни с неизвестности.
О, Боже — самотата е щастие.
Самотата е общуване с реалността.
Самотата е истината,
особено с мирис на дъжд.
Чувствам дъжд.
Искам дъжд.
Луда пролет —
и аз сама,
сама в реалността,
пропита от истина
и с мирис на дъжд?
Обичам дъжда.
Нека вали!
Луда пролет — с мирис на дъжд.
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Галя Златкова VIII-в

Хора, простете божия грях!
Дали се времето обърна или
прекъсна се Пространственият кръговрат,
енергията му защо се пръсна
като отпуснат, ‘сив живак?
Объркани са хората, а може би и боговете.
Какво е станало, защо и как?
Молбите толкова приличат на съвети
и всеки носи своя страх.
Отчаяна аз търся свое място,
в смутения, уплашен свят
и будя се във този Ад с вика
«Хора, простете божия грях»

Мария Чаушева IX-а

ЖИВОТ

Убийствен кръговрат,
часовник на пружина,
черно-бял парад
извезан на коприна.
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В ЛАБИРИНТА НА СЛОВОТО

Хосе Марти

ДВАМАТА ПРИНЦОВЕ

Дворецът цял е в траур хвърлен,
стене царят на трона си мрачен,
а в покоя си с черни сенки изпълнен,
безутешно царицата плаче.

Ридаят те от сълзи ослепени,
в тюлени кърпички лицата си скрили
и придворните от скръб сломени,
са мъката им страшна споделили.

Конете умърлушени носят черни седла,
черни украшения от черни пера,
храна не поглеждат от дни наред,
че и те жалят заедно с царя си клет.

Дървото лаврово от големия двор
листенце последно отдава със стон —
всички придворни, събрат край гроба,
окичени с лавър, глави свеждат за сбогом.

  Синът на царя умря
  и светът без него опустя!
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Там горе, сред тополите на хълма
овчарят скромна къщичка бе свил.
Протяжен женски вик осиротялото гнездо изпълва:
«Туй слънце ярко Господ със саван да бе покрил!»

С наведени глави, притихнали овцете
скупчват се край ниската врата —
а овчарят вътре коленичи и треперят му ръцете,
притискащи ковчега малък към гръдта.

Кучето настръхнало из двора се мята,
преследва го страшният вик на жена:
«О, птичко, обезумях от скръб! Не искам на земята!
Отведи ме там, където моят ангел отлетя!»

Ридае в конвулсии, с лопата в ръката,
овчарят рана отвори в земната плът.
Зари ковчега гальовно и отново заплака,
а една звезда отрони се от Млечния път.

  Синът на овчаря умря
  и светът без него опустя!

Превод от испански:
Теодора Попова XI-д
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Анна Георгиева Xl-б

IMPRESSION

Un jour, pendant que je me promenais a la campagne, et que 
j’étais profondement absorbee par mes reflexions, je fus stupefaite 
par la vue d’un saule enorme, dressant devant moi une cascade 
de feuilles couleur turquoise. Des branches d’une fragilité inouié 
se parlaient tacitement se balançant avec finesse. Lorsque je me 
rapprochai, je vis que le tronc était parseme d’insectes multicolores 
tout comme la décoration de la bûche de Noël. Au loin, c’était le 
bois qui dominait l’horizon. Un bois d’une verdure infinie, comme 
si c’était une image d’unlivred’histoires. Etmalgrecettebeautesplen-
didequi m’avait touchée, je me sentais genee. Une sorte de melan-
colie et de tristesse semblait envelopper mon saule. C’est alors que 
j’ai realise le nom de saule pleureur.

Мария Чаушева IX-а

QUE JE VEUX ETRE UNE LARME — PLUIE

Des larmes luisantes
Coulent sur mon visage blanc.
Elles mouillent tes mains.
Sans aucun doute
Tu sens leurs corps
Informes.
Tu les écrasés, mais sans douleur;
Tu les caresses et c’est leur mort.

Que je veux etre une larme-pluie,
Que je veux que tu m’écrases,
Que je veux que tu me caresses,
Que je veux que ma vie courte
Passe sous tes mains lourdes…
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Детелина Любенова IX-а

LA MER

La mer? Des espaces inquiétante, des etendues noires, un 
univers mystérieux… Cette merveille de la nature possédé a la fois 
le calme, la sérénité et la force titanique. C’est également le tour-
billon de la vie. Elle peut être douce comme une jeune fille ou im-
pitoyable comme un monstre. Elle prend toujours ses victimes: les 
marins noyés, les bateaux disparus a jamais, les terres inondéés… 
Mais elle est aussi une source de vie. Elle nous donne les trésors de 
ses espaces et le repos sur ses falaises.

Pourquoi ses vagues parviennent-elles partout, pourquoi sa 
surface est-elle bleue et verte, pourquoi est-elle si grande, pour-
quoi est-elle si petite… pourquoi? Nous ne trouverons jamais la 
réponse aux mille questions qu’elle suscite. Telle une femme, la 
mer nous apparâft toujours différente, toujours plus belle. Nous 
vivons auprès d’elle et cependant, nous ne pouvons pas la con-
naître. C’est pourquoi l’homme l’estime, l’aime et obéità ses lois. 
La mer demeure impassible, toujours a sa place. Elle vit, elle at-
tend quelqu’un: toi, moi, nos enfants, les générations futures. Nous 
venons au monde et nous nous en allons, mais elle reste et attend 
celui qui devinera ses mille secrets, qui jouira de ses beautés, qui 
comprendra sa philosophie.



21

БЕЛЕТРИСТИКА

Христиан Христов X-в

ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЕТО
(разказ)

ЧАСТ I
Слънцето отдавна е преминало най-високата точка от 

маршрута си, но продължава да огрява слабо мрачната сграда, 
където се намирам сега. Затворът за непълнолетни престъпници 
не е особено подходящо място за прекарване на живота ми, но 
щом се налага ще се примиря. Стаята, в която съм «отседнал» не е 
от най-комфортните — стол, маса, легло, малка мивка. Строго, но 
все пак достатъчно, за да живееш. Бледата светлина, която идва 
откъм малкия прозорец, дава приятното усещане за вътрешен 
уют и за пълна релаксация на тялото ми. С всички сетива усещам 
падащия здрач, който настъпва с бавна, но сигурна крачка и нещо 
ми подсказва, че вече е дошло време да запечатам върху белия 
лист моя двойствен живот през последните три месеца. Усещам, 
че ще ми олекне ако споделя мислите си с празния лист хартия…

ЧАСТ II
Беше доста отдавна. Дори не съм сигурен за точната си 

възраст, когато онова нещо се случи за първи път. Спомням 
си, че бях заспал в стаята си. Обикновено бързо се измарям и 
усещам нуждата от следобеден сън. Спях и сънувах нещо хубаво, 
когато баба ми ме събуди и каза, че Мартин е дошъл на гости. 
Прозях се сънено, баба влезе в кухнята, а Мартин дойде и седна 
на края на леглото ми. Той беше най-добрият ми приятел, така 
че се радвах да го видя. Поздравихме се и аз по навик погледнах 
часовника си. Беше спрял. Не му обърнах внимание и отново 
погледнах Мартин, но видях нещо странно. Физиономията му 
беше изцяло променена, сякаш нарязана от хиляди бръснарски 
ножчета, устата му бе страшно изкривена, а очите… те просто 
липсваха. Той протегна ръка към лицето ми. Изтръпнах от ужас. 
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Почувствах, че ми премалява, стиснах здраво очи… и се събудих за 
втори път. Сърцето ми биеше учестено, веднага скочих от леглото 
си и застанах вцепенен по средата на стаята. Всичко беше на 
мястото си. Потърсих баба, но вместо нея намерих една бележка: 
«На гости у леля Жана съм. Като се наспиш хапни си от кекса на 
масата — баба.» Просто не знаех какво да мисля. Бях объркан.

След три дена почти престанах да мисля за случилото се, но 
имах странното чувство, че през онзи следобед Мартин е искал да 
ми каже нещо важно.

Част III
Този инцидент не успя да промени живота ми. Бях щастлив. 

В училище ми вървеше, дори бях първенецът на класа, а в къщи 
се разбирах отлично с нашите. Имах няколко хобита и сякаш 
успявах във всичко. Но не беше точно така. Усещах някакво скрито 
безпокойство, което на моменти ужасно ме дразнеше. Една вечер, 
когато се връщах изморен в къщи усетих леко гадене. Взех ментови 
капки и легнах да си почина. Не съм разбрал кога съм потънал в 
дълбок сън. Събуди ме, или поне така си мислех, шум от будилник, 
но не този добре познат звън на китайския часовник над главата 
ми, а някакъв чужд и остър, дори неприятен шум. Отворих очи и 
не можах да разбера къде се намирам. Това не беше моята уютна 
детска стая, където имах всички възможни удобства, а някакво 
мрачно помещение с олющени стени и опушен таван. Огледах се 
изненадан и помислих, че сънувам, но все пак бях буден. Мазните 
завеси на прозорците пропускаха бледа оранжева светлина от 
залязващото слънце. На единствената секция в стаята имаше 
подредени няколко поокъсани книги и други ненужни боклуци. 
Сред всички тези овехтели предмети се открояваше една цветна 
новогодишна картичка. Протегнах ръка да я взема и погледнах 
написаното: «Животът има един-единствен смисъл, да се изживее 
до край!» Внезапно ме обхвана онова познато безпокойство, 
разтърках силно очи и се събудих. В паметта ми изникна спомена 
за размазаното лице на Мартин, който искаше да ми каже нещо, 
може би да ме предпази от грешка. Това вече нямаше значение, 
защото година след случая в моята стая, Мартин загина при 
автомобилна катастрофа… Опитах се да преценя спокойно как 
стояха нещата в тези два толкова реални сънища, но не успях. 
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Мислите ми все се връщаха към онази скромна стая и към 
картичката върху секцията. Към моето безпокойство се прибави 
и друго чувство. Бях любопитен да се върна в онзи реален сън и 
да разгледам по-подробно обстановката в мрачното помещение.

ЧАСТ IV
Стаята беше абсолютно същата каквато я бях оставил 

последния път. Единствено картичката липсваше, колкото и да 
се озъртах не можах да я забележа. Не знам защо, но това ме 
успокои. Прииска ми се да стана от леглото, но не успях. След още 
няколко отчаяни опита, разбрах, че не се намирам в собственото 
си тяло. Минаха няколко секунди и чух дишане и туптене на сърце 
— не на моето.

— Изчезвай от тука бе, идиот такъв! — проплака някой.
Имах усещането, че чувам тези думи от собствената си уста.
— Махни се, чуваш ли? — продължи гласът.
След първоначалното вцепенение успях да събера сили и да 

попитам:
— Кой си ти?
— К’во те интересува? Всъщност казвам се Борис. Не зная 

какво ми става, но след като почнах да се боцкам по-здраво, 
сякаш излизам от тялото си точно тогава ти влизаш в него. Ужасно 
кофти е, да знаеш!

Замълчах.
— Защо не изчезнеш, а? Какво искаш, да живееш под кожата 

ми? Трябва да ти кажа, че животът ми е истински провал. Нашите 
са разведени. Живея при майка си — алкохоличка е, да знаеш. 
Освен това по цял ден се шляя по улиците, а вечерта се напивам 
като свиня.

Не слушах повече брътвежите му. Усетих някакво неясно 
желание да опитам от неговия живот — толкова различен от моя. 
Какво от това, че се моли и ще страда, хич не ми пука. Поне 
ще е интересно. Не обърнах внимание на отчаяните му молби, 
мобилизирах цялата си умствена енергия и успях да го изгоня от 
собственото му тяло. Чувствах се като победител в смъртна битка. 
Удоволствието да управляваш чуждото тяло беше неповторимо. 
За момент се запитах какво щеше да стане с истинското ми аз, 
но бързо се успокоих — през нощта щях да съм Борката, а през 
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деня самият аз. Тялото на Борис ми се подчиняваше напълно. 
Той беше може би малко по-висок и по-слаб, но не усещах голяма 
разлика. Станах и с уверена крачка се отправих към огледалото. 
Не беше зле. Имах дълга до раменете права коса, сини очи и 
правилни черти.

Докато се оглеждах с интерес, отнякъде се чу телефонен звън. 
Изтръпнах целия, за миг си помислих, че цялото приключение ще 
отиде по дяволите. Никой не вдигаше слушалката — значи бях сам 
в апартамента. Тази констатация ми възвърна смелостта. Отворих 
врата на стаята, върху която беше окачен някакъв плакат на траш 
група. Коридорът, който видях, беше малък и мръсен. Телефонът 
продължаваше да звъни упорито. Вдигнах слушалката, чу се 
звучен момичешки глас:

— Ало Боби, ти ли си?
— Да, аз съм — отговорих. За миг се уплаших да не открие 

някаква разлика в гласовете, но момичето не забеляза нищо и 
продължи все така припряно:

— Знаеш ли, хайде днеска да не ходим на онова скапано 
капанче. Соня има рожден ден и ще прави купон. К’во ще кажеш?

— Нямам нищо против, стига ти да желаеш — отговорих 
непредпазливо.

— Какво ти става? Говориш като даскал по литература.
— Ами всичко е о кей, правя се на гръмнат.
— Добре, ще бъда у вас след половин час. Чао!
Тя затвори телефона дори без да изчака да й отговоря. 

Чувствах се притеснен. Момичето явно беше неговата /моя/ 
приятелка, а аз не знаех дори името и. Едва сега осъзнах в 
каква игра попадам. Но не се уплаших, просто ми стана още по-
интересно.

ЧАСТ V
Докато чаках непознатото си гадже, огладнях. Хладилникът 

беше почти празен. Явно моето тяло не е свикнало да се храни 
често. Хапнах каквото можах и след това започнах да търся някакви 
документи или писма, за да опозная Боби и майка му. В задния 
джоб на неговите ластични дънки открих паспорт и автоматичен 
нож. Борката беше на 17 години и три месеца, роден в София, 
точно с една година по-голям от мен. Както разбрах от една 
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бележка за тока, майка му се казвала Мария. Не беше кой знае 
каква информация, но нямах време да се задълбоча в търсене на 
данни, защото на вратата се позвъни. Отворих. Пред мен стоеше 
хубаво момиче с дълга права коса и с тъмни очи. Макар че беше 
малко ниска, имаше добра фигура, поне ластичните дънки и 
стояха отлично. Със задоволство забелязах, че моят домакин има 
добър вкус. Момичето не ми остави време дори да й се усмихна, 
хвърли се на врата ми и ме целуна. После ме ръгна приятелски 
в ребрата и влезе в мрачната стая. Останах за няколко секунди 
в коридора, стъписан от това непринудено държание на моята 
приятелка. Внезапно нейният глас ме извади от вцепенението:

— Хайде де, няма ли да дойдеш?
Влязох в стаята и затворих вратата след себе си.
Както можах да се убедя, тя не беше от мълчаливите. За 

кратко време разбрах, че се казва Мариана, че има по-голям брат 
в казармата и че баща ми е «оня тъп дъртак, който не намира 
време за децата си». Честно казано стори ми се малко вулгарна 
и повърхностна, но все пак ми хареса. Опитах се да се държа с 
нея като с гаджето си, помъчих се също да говоря като Боби — 
вулгарно и за мое учудване се справих добре. Ролята на пропаднал 
тип не ме отвращаваше — напротив.

* * *

Купонът течеше с пълна пара. За пръв път в живота си 
присъствах на подобно нещо. Цялата вила гърмеше от викове 
и музика. В градината пред стъпалата забелязах някакъв пиян 
тип, който сякаш изпитваше удоволствие да се търкаля в тревата. 
Вътре беше ужасна блъсканица. По стъпалата и покрай стените 
бяха насядали момчета и момичета, които клатеха главите си 
като в транс, а други просто бяха втренчили невиждащи очи в 
някоя точка от пространството. Едва си проправихме път до Соня 
— рожденичката. Тя беше дребна и грозничка и не ми направи 
особено впечатление. Изненада ме друго нещо, почти всички 
купонджии ме поздравяваха и потупваха по рамото. Явно Борката 
е бил известна личност. Соня бутна някакво пакетче 8 ръката на 
Мариана или Мари както я наричаха всички, и ни каза, че ако 
искаме можем да се усамотим в нейната стая на втория етаж. Мари 
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ме хвана за ръката и ме задърпа нагоре по стъпалата. Попитах я:
— Какво ти даде Соня?
— Ама ти наистина днес не си в ред! Трева разбира се.
Кимнах в знак, че всичко ми е ясно и я последвах.
Стаята на Соня ми хареса, беше подредена с вкус и 

изненадващо чиста.
Мари се тръшна на голямото легло, извади една цигара и я 

запали.
— Готино е, само дето вече вървят по 20 лева. Ела да си 

дръпнеш.
Взех цигарата. Направи ми впечатление, че няма филтър, но 

не попитах Мари да не се изложа. Вкусът беше особен, но след 
втората цигара се почувствах страшно замаян. Беше ми хубаво, 
но сякаш започнах да изпитвам тъга по стария си живот. През 
цялото време Мари не спираше да приказва. Внезапно тя изгаси 
цигарата си приближи се и ме целуна. Лъхаше ми на тези странни 
цигари и на водка, но също я целунах. Устните и бяха приятно 
влажни, а езикът лепкав и сочен. Целувахме се в продължение 
на няколко минути. После тя разкопча бавно моето дънкено яке 
и издърпа фланелката, целуна ме по гърдите и стигна до стомаха 
ми, разкопча панталоните ми и мушна ръка под тях.

Мари лежеше до мен и пушеше поредната си цигара /
този път с филтър/. Не знам защо, но вече не бърбореше като 
преди. Гледаше замислено тавана и пушеше. Помислих, че нещо 
не съм направил като Боби и ме обзе безпокойство — този път 
основателно. Тя се обърна към мен и ме попита:

— Какво ще кажеш за картичката на бюрото ти? Аз имам 
същата.

Усетих, че ми залага капан, но нямаше как да се измъкна. 
Попитах:

— Новогодишната ли?
— Да.
— Харесва ми. В текста е скрита голяма мъдрост.
Тя се обърна и ме погледна право в очите.
— Ти не си Боби… и все пак ужасно ми харесваш.
След няколко минути мълчание я попитах:
— Как разбра?
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— Много лесно. Тази картичка въобще не съществува в 
действителност и Боби не знае нищо за нея.

— А ти от къде знаеш?
— Нека това бъде моята малка тайна. Всъщност какъв беше 

преди?
— Нека това бъде моята малка тайна — отговорих на свой 

ред.
Тя се усмихна, целуна ме по корема, облече се и излезе.

ЧАСТ VI
След около пет минути на вратат се почука. Помислих, че е 

Мари и отговорих:
— Влез!
Не беше Мари, а някакво едро момче, погледна ме иронично 

и каза:
— Хей, аверче, не забравяй, че ми дължиш пет бона за 

морфина. Днес беше крайният срок, хайде слагай си гащите и 
почвай да броиш парите, че ще стана лош.

Погледнах го учудено. Не, той не се шегуваше. За пореден 
път съжалих, че започнах тази игра. Естествено в себе си нямах 
и пет лева, а трябваше да връщам цели пет хиляди. Непознатият 
видя изненаданото изражение на лицето ми и се ядоса:

— Хайде де, носиш ли ги?
Инстинктивно попипах автоматичния нож в джоба на 

дънките и отговорих плахо:
— Не.
Той се приближи бавно до мен, хвана ме за косата и я дръпна 

силно назад. Почувствах болката, но нямах сили да извикам, 
издадох единствено лек стон. Непознатият приближи лицето си 
до моето, погледна ме в очите и ми каза:

— Ако и утре ме изпортиш, ще ти пръсна главата.
Дъхът от устата му беше отвратителен. Той вдигна дясната си 

ръка и с всичка сила я стовари върху лицето ми. Никога преди не 
ме бяха удряли така. Яростта, породена от унижението, надделя 
над физическата болка. Бавно протегнах ръка към дънките, които 
се търкаляха на леглото до мен и хванах ножа. Моят нападател 
не обърна внимание на движенията ми. Той се беше втренчил в 
очите ми и се готвеше да нанесе втория си удар, но аз бях по-
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бърз и забих ножа в стомаха му. Момчето ме погледна не толкова 
ужасено колкото учудено и се строполи на леглото. Кръвта 
намокри чаршафите и проникна до кожата ми. Стоях безмълвен 
близо час. Не виждах, не чувах, не усещах. След като се съвзех 
и осъзнах какво съм направил, изревах като ранено животно и 
стиснах здраво очи. Исках тутакси да се събудя от реалния сън. 
Това приключение ме беше отвратило от самия себе си, чувствах 
се омърсен и нищожен. Наистина се събудих в собствената си 
стая, но не бях в тялото си, а се носех из въздуха. За мой голям 
ужас родителите ми разговаряха весело с моето тяло, което сякаш 
въобще не чувстваше липсата ми. За миг само прозрях истината — 
докато аз съм бил в Борката, той е проникнал в мен. Опитах се да 
привлека вниманието на нашите, но те изобщо не ме забелязваха. 
Единствено Борис, който беше сега моето аз, обърна поглед към 
ъгъла на тавана където се бях сгушил, погледна ме с отвращение, 
сякаш знаеше какво съм сторил и се изсмя презрително. Не можах 
да му отговоря нищо.

От сега нататък пред мен се откриваха две възможности, 
или да остана да се лутам между реалния и нереалния свят или 
да се върна в тялото на Боби и да изтърпя наказанието, което 
заслужавам. Избрах второто.

01.02.1993 г.
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Цвета Павлова X-д

ЕВРОПА БЕЗ ГРАНИЦИ

Квадрат. Правоъгълник. Или… огромно, несиметрично, 
негеометрично затворено пространство. Бягат от ъгъл на ъгъл, 
от страна на страна, търсейки въздух и свобода в повече — това 
представлява всяка една страна от огромния ни континент. Всяка 
една красива и неповторима, но задушна. Въздухът — тежък и 
някак ограничен. И всеки ден умира човек — българин, германец, 
испанец… и всеки ден се ражда друг — поляк, англичанин или 
швед… И никога не се нарушава биологичното равновесие: един 
умира, а друг се ражда; и новороденият диша известно време, 
задъхвайки се от недостиг и желание, но както всички — не знае 
какво да направи.

Понятията небе и земя са неизменно свързани. Каквото и 
да говорим, за което и да говорим, винаги след едното следва 
другото.

Небето е общо, необятно и синьо. На него никой никога не 
може да постави граници.

Кой, кога и защо е измислил и поставил граници между 
парчетата земя? Кой? Кога? Защо?

Европа без граници…
Наричаме се свободни. Гордеем се с това. Излизаме и макар 

забързани, питаме уж свободно. А всяка граница представлява 
едно ограничение. Естествено, че не може без ограничения, но 
ние — хората от днешното време се нуждаем от повече въздух.

Няма граници за човешката свобода! Няма граници между 
отделните страни!

Гръцкият аромат навлиза в България, испанският се слива с 
френския, а границите представляват огромни мрежи, поставени, 
за да спират това единение.

Защо не оставим да се смеси кръвта, да се смесят ритмите, 
да се обединим всички в едно европейско семейство? Защо не 
заговорим на всички езици, защо не уважим и неизвестните 
чуждестранни автори и певци, така както нашите? Нека испанката 
затанцува с ритъма на ръченицата, а българката вложи горещото 
си сърце в испанското фламенко. Нека се преплетат националности 
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и възрасти, нека съществува хармоничен хаос. Подреден хаос, 
защото ни е нужен. Хаос, който не обърква, а внася успокоение 
в душата.

Европа без граници…
Това означава много приятелства, несъществували досега. 

Приятели, може би по-верни от досегашните, приятели — които 
да успеят да излекуват опожарената, ограбена и излъгана, 
заключена човешка душа.

И тъй както птицата лети свободно, така и ние хората, нека 
пътуваме от Варна до Солун, от Париж до Барселона, от Варшава 
до Прага, защото дишаме еднакво, защото въздухът е еднакъв, но 
събран от цяла Европа той ще е повече и… по-чист…

… Градина с рози! Огромна, красива градина. Рози, различни 
една от друга с различен аромат, от хубави по-хубави. Прекрасна 
градина, но пуста и празна. Липсват не по-малко красивите 
кокичета и минзухари, божури и карамфили, нарциси и орхидеи, 
дори обикновени невени… Те имат по едно листо, а им трябват 
още едно, две, три, за да се превърнат в цвете…

Европа без граници!
Един общ дом, едно огромно сърце, събрало в себе си всички 

радости и сълзи, обединило всички мечти в една, един мраморен 
колос, неразрушим при буря, едно… неувяхващо цвете, събрало в 
себе си красотата на всяка една европейска държава. Разчупена 
геометрична фигура, загубила всякаква форма и очертания, но 
в същото време, носеща неповторима красота. Многоъгълник, 
осеян с различия и противоречия, затворил в себе си милиони 
топли сърца. Нещо неопределимо и сякаш незаконно, стиснало 
ръцете на най-различни хора… Континент — мечта!

Европа без граници? — Неосъществимо?
А би било, ако в сърцето на всеки един народ съществува 

такава топлина и доброта, такава гостоприемност, която ще успее 
да превърне хаоса в хармония.
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ЗАВРЪЩАНЕ

Орлин Дянков, Випуск — 1985 г.

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.»



32

Валери Станков, Випуск — 1974 г.

КОН
(на Иван Едрев)

Обуздайте самотния кон,
той препуска през мокри поляни
Със доброто въже от найлон
направете на шията рани,
нахранете го с плява и зоб,
от пробитата кофа да пие…
На поляната в бесен галоп
дълго скитникът вятър ще вие!
Намерете каруца, юлар,
на очите сложете капаци,
от не зная какъв си буквар
покажете му пътните знаци
и го удряйте често с камшик! —
непокорният лесно не влачи.
Някой ден ще прехапе език
и каруцата в кал ще затлачи.
Ударете му номер отзад —
има хора лукави и груби.
Всичко става на грешния свят —
кон ли няма да се изгуби?…
И го спъвайте нощем. На сън
ще ви стряскат копитата диви:
Тъ-къ-тън, тъ-къ-тън, тъ-къ-тън,
Свободата и в пранги е жива!
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Бойко Богданов, випуск — 1978 г.

ЗА ЖИТОТО И ДРУГИ ВАЖНИ НЕЩА

Приятели разкъсваха доверието ми.
Стотиците въздишки —
  вглъбени и мъдри,
дълбаеха моята вяра.
А тя бе стомана
  незакалена
и всеки нов удар
  по нейната плът
я правеше огнена,
  после студена.
И… закали се металът!
Аз вярвам на старата истина:
От галене жито не никне!
Ще трябва дълбоко,
  та два пъти даже
земята със рало да режеш,
и твоите грижи да се превърнат в болка.
Чак тогава я чакай да ражда!
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Мая Няголова, випуск — 1981 г.

ПРЕДИ КРАЯ

Приятелите ми прописаха стихове.
Приятелките ми бързат да станат жени.
Доскучаха ми вече дългите месеци
от усилни дни и нелепи беди.
Уморена от дълго съжителство,
не ме свърта край класния праг —
всички са като никога мнителни,
както всякога всеки е прав.
Още малко да бъда послушница.
После всичко да прокълна.
Да започне ново пътуване.
Дръж се, момичето ми!
Ще издържа!
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Две стихотворения на АЛБЕНА ТОДОРОВА, преведени 
на френски език от БОЖИДАР СТОЙЧЕВ и МАРИЯНА 

КУМАНОВА, випуск — 1992 г.

* * *

Les désirs s’estompent indécis
Dans la vague du jour,
Viens.
Reunis les epaves de moi dispersees,
Restees sur les branches
Apres la longue errance.
N’entends-tu pas mon ame qui te supplie?
Il t’attend, de soleil rempli,
Viens.
Viens près de moi dans le reveil interminable.

* * *

L’été mourut derriere la colline.
Comme un ballon crevé
Le dernier jour d’août se crispa.
L’episode final du film d’amour
La veille au soir se termina.
Les étoiles perdent leur éclat
Du chagrin des nuits chaudes,
Et la mer frémit tristement
Aux adieux.
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Маргарита Трошева, Випуск — 1986 г.

НА ЙОВКОВ

По жицата на Времето вървяха редовете ти,
летяха конете на Индже и Шибил…
И остана 8 сърцата ни доброто да свети —
човекът с мечтите си, с това — което е бил!
И остана нестигната бялата лястовичка
да я чакаме с Галунка и влюбения Люцкан.
Покрай нас припка Айа. И в Албена прехласнати
мъжете се сбират 8 крайселския хан…
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Димитрина Атанасова, випуск — 1990 г.

СТРАХ

Аз съвсем не съм храбро момиче.
От хлебарки дори ме е страх.
И защо все пак ти ме обичаш
и до днес не разбрах, не 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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Людмил Божков, випуск — 1992 г.

* * *

Денят завършва с нощ —
нощта с ден…
Думата завършва с мълчание —
мълчанието с дума…
Безкрайността в точка
и от точка.

* * *

Дъжд. Никой не плаче.
Това е празна метафора.
Дъждът вали нагоре
и е глупаво да кажем из ведро.
Той не е фонтан,
а просто вали нагоре.
Водата тече от капчука надолу.
Дъжд. Това не е пиянство.
Сивото не е меланхолия,
то е само това, по което подскачат капките.
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НАШИ УЧЕНИЦИ В СП. “FRANDE - BULGARIE”
декември 1989

TROIS MAUVAIS REVES

* * *
J’ai envie de prononcer le réquisitoire de Rabelais: «Science 

sans conscience n’est que ruine de l’âme». Dans la folle galopade 
vers les biens, nous commettons de graves erreurs, nous nous 
tuons. Une parfaite harmonie entre la nature et l’homme est-elle 
possible? Oui, et ce sont notre désir de survie et notre respon-
sabilité devant les générations à venir qui doivent nous sauver. 
Rappelons-nous la tragédie de Tchernobyl! Qu’elle resteva jamais 
dans nos mémoires! Qu’elle ne se répète plut) Sauvegardons la 
couche d’ozone de l’atmosphère dont la destruction peut aboutir a 
la mort de toute l’humanité. Je voudrais crier au monde entier: «Ne 
transformez pas la planète en désert!».

Nevéna Mintcheva.

* * *
Vous, les adultes, écoutez-moi. Vous avez mutile la nature; 

vous, avec votre civilisation, l’avez transformée en cimetière; 
vous avez tout tué, affamé, avec des oeuvres techniques et 
l’augmentation de l’industrie. Qui a dresse ces usines a Devnia et a 
Dimitrovgrad, dont la fumée envahit le ciel? Dans ces villes, on ne 
peut plus vivre, vous le savez bien, mais vous fermez les yeux. En 
été’ vous annoncez souvent qu’on ne doit pas fréquenter la plage, 
qu’on ne doit pas la polluer, mais vous y jetez vous-mêmes des or-
dures. Pourquoi? Pourquoi ne sortez-vous pas de vos études? Pour-
quoi n’entreprenez-vous rien pour garder l’équilibre dans la nature? 
Pourquoi? Nous, les enfants, nous voulons pouvoir montrera nos 
enfants la mer propre et les montagnes couvertes de verdure. Nous 
tendons notre main pour l’écologie. Tendez la votre.

Valentina Nikolova Hristova.
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* * *

Ils m’ont quitté: les douleurs, les souvenirs, les tristesses, les 
joies; tout cela m’a quitte à jamais, sauf Lui, sauf le Bras, long, 
osseux, omniprésent, comme Dieu et comme le Diable, venant du 
Rien pour inspirer la terreur, et pour partir en laissant mon crâne 
vide et toute ma créature vide et palpitante de mal. Le Bras… Je 
l’ai vu se former une fois… Le Brouillard, reste de la civilisation 
mourante, m’a entouré de tous côtés; lentement et tranquillement, 
il savait que je ne pouvais plus m’enfuir; j’étais complètement ev-
eille, et il a commence a se matérialiser… Je le voyais: les longs 
os, les muscles décharnés, la peau noire et lézardee. Il m’a saisi 
à la gogre… Je sais qu’il veut m’achever, mais je suis rusé, je me 
débrouille toujours, je lui échappé chaque fois…

Iavor Milev.




