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Да си творец не значи да си вечен,
а истински и може би — разбран
и в кръговрата между двете вечности
от своята тревога надживян.

Добринка Станкова
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Цвета Павлова — XI д
Сватба

Бял кон по косите ми тича,
оставяйки диря от морска пяна.
С копита скрива иглите,
извезали моята бяла премяна.
В галопа си огън от вятър запалва
и с поглед поднася покана.
Бял кон тъгата открадна,
за да бъде избраник на моята сватба.

Двубой

Животът тече неуморно горчиво,
във своята релса препъва се пак.
И прах заличава боята му нова —
на миналото наслоеният прах.

Животът се крие във маска
и топли със свещник ръце,
които и бог, и дявол протягат
да простят непростимия грях.

Смъртта тече неуморно горчиво,
качила се на вечния влак,
които животът кара неспирно
по път и мъглив, и познат.

Отново влизат в двубой — като рицари
с пречупени от времето стари рапири…
и са толкова човешки лицата им,
че ние разбираме участта да ги има.
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* * *

Дъждът ме облада!
Накара ме да тръпна и… започна.
След него ни следа от обич, мисъл и тъга…
Отнякъде се смееше,
оставяйки петна от себе си по времето,
притискайки с мълчанието тялото,
което тръпнеше при мисълта,
че днес го няма,
а утре пак
ще бъде
тук.
Дъждът ме облада!
Разголи ме до крайност и насищаше плътта
със капки от огромно щастие.
Отвори някаква врата,
изсипвайки порок от плътски страсти,
целуваше ме с хладните си устни,
потръпвайки от мойта топлина.
Дъждът приемаше ръцете
и криеше във тях надеждите,
които всеки път душата му оставяше,
купувайки
  една
   мечта.
Дъждът…
Дъждът ме облада!
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Галина Кирилова — XI б

Тайна

Трябва ни едно тайно преживяване
в малкия свят на мечтите
и една малка разходка
под погледа на звездите —
като непознати пешеходци
по небесния тротоар…
Страшно ни трябва една тайна от делника,
за да си мислим,
че се обичаме!
За да си мислим,
че сме щастливи!
И за да бъдем на разстояние —
една измислица
от всичко делнично.
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* * *

Сама вървя по пясъка в нощта,
сълзи обливат моето лице,
вълни заливат босите крака
и самотата редом с мен върви.

Пропита със несподелена обич,
преситена с копнеж за щастие
вървя и търси любовта
подхвърлена в градината на случая,

Животът ми се лее подобно на вида,
но той не утолява твойта жажда.
Животът ми подобно на дете,
играе с моите чувства и
разяжда душата.
Моето сърце, което сякаш ще спре да бие,
но твоят поглед няма да го спре
и твоите устни тихи ще застинат
пред моето жадувано лице.

Вървя по пясъка и сякаш
чакам голямата вълна, която искам да ме грабне
Ще се удавя в нея, подобно на ранен плувец
щом пясъкът е в твоите ръце.
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Георги Иванов — XI з

Няколко небрежно подредени мисли:
Защо сме обсебени от тези войни?
Нима невъзможен е живота без тях?
Адът и Раят
  са пълни с души
   на хора, превърнати в прах.
«По образ и подобие божие», създадени сме всички ний -
нима и боговете се бунтуват един срещу друг?
Политици, къде сте, когато виждате
как семена се хвърлят в дяволска нива.
Изорана. С кървав, дяволски плуг.

Вдигнете очи и вижте небето,
животът тече.
Хванете ръката, която би ви отвела —
където в небето царува мирът.
Където за живота и любовта —
има хора, готови да мрат.
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Mon entrée au lycée

… La plupart de6 grande élèves étaient déjà arrivés. Ils étaient toué 
de bonne humeur: ils se saluaient, s’embrassaient, ils plaisantaient et ri-
aient. Ils pouvaient transformer la rentrée en fête. Ils pouvaient transform-
er toute une année Bcolaire en fête, comme je l’ai appris plus tard. Mais 
ce jour-là, ce n’était pas encore mon école c’était leur lycée à eux, le Beau 
lycée «Joliot-Curie».

Danielle Pénéva, IX v, 1992/93
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Стефан Великов - XI г
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ВЕЛИКИЯТ ЧУДОТВОРЕЦ

Девети век. Трима измъчени, гонени от немските войници, мъже 
вървяха към Дунава, към България. Бяха закопнели за нея. Вярваха, че тя 
ще им даде спокойствие. Климент, Наум и Ангеларий… Колко лишения, 
понасяха, за да не бъдат хванати отново от безсърдечните немци: не се 
хранеха, ходеха голи и боси, но вярата, че България ще ги приеме, ги 
крепеше. Тези славни мъже бяха заключили някъде дълбоко в сърцата си 
мисълта, че могат да бъдат отхвърлени от княз Борис. Но тогава те все още 
не знаеха, че той жадува за мъже като тях. И ето го Дунава! Величествено 
поклаща непроходимите си води. Колко близък беше краят на пътуването 
им. Климент, Наум и Ангеларий вече виждаха българската земя. Пазени от 
небесна сила, те преминаха от другата страна. Пред тях се откриваше нова 
страница от историята и те щяха да запишат имената си.

* * *

1993 година. Един снажен мъх вървеше към Дунава. Когато стигна до 
буйните води, стъпи върху една вълна и тя го понесе. Той крачеше съвсем 
спокойно сякаш под нозете си имаше твърда земя. А нозете му — те бяха 
озарени от някаква чудновата светлина. Той беше заобиколен от светлина, 
по-чиста и по-светла от зората на деня. Най-после послушната, гладка 
вълна го заведе до отсрещния бряг. Този мъж бе необикновен. Изглеждаше 
величествен, но най-интересни бяха очите му — дълбоки и мъдри. Бяха очи 
на човек, видял и преживял много. В тях се четеше доброта, смирение и 
трескав ум. Дългата му брада сякаш беше дошла от света на приказките за 
мъдреци, които помагат на хората. Осанката му бе някак си величествена. 
Изглеждаше много по-могъщ от обикновените хора на двадесети век. А 
дрехите му бяха най-чудновати, явно не по последна мода. «Може би е с 
расо… но той не прилича на глупавите и стари попове от църквите» — 
помисли си едно момиченце, което гледаше хипнотизирано «вълшебника», 
както по-късно го нарече пред майка си. Този човек бе Климент, същият 
който преди единадесет века бе преминал Дунава заедно с Наум и 
Ангеларий. Той бе напуснал Небесното царство, за да види как живеят 
неговите земни наследници. Когато слезе на българската земя, той също 
видя детето. Усети неговото учудване, но собствената му изненада не бе 
по-малка. «Но тя е почти без дрехи. Господи, нима хората са се променили 
толкова? Господи, помогни ми и в тая моя последна мисия!» След малко 
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детето избяга. Климент отново се учуди. Досега той беше гоненият, но 
никога никой не бе избягал от него. С глас изпълнен с мъдрост и доброта 
той извика на момиченцето да спре. «Точно така си представям гласа на 
стария вълшебник, когато мама ми чете приказки» — помисли си детето и 
хукна още по-бързо. Страхуваше се от непознатото, неизвестното. Климент 
почувства, че хората са се променили много, едва ли някой щеше де познае, 
че той е Учителя, Просветителят. Но всъщност така беше по-добре. Щеше да 
може внимателно да наблюдава хората. Беше видял някакви гърмящи коне, 
бълващи пари, на които хората се качваха и потегляха. Но предпочиташе да 
върви. Като момиченцето и той не обичаше неизвестното. На път за големия 
град, Климент спира в много други малки селища. В един от престоите си 
той спря групи младежи и с кротък глас ги запита:

— Чада мои, къде е Вашия княз, княза на България?
Младежите избухнаха в смях. Въпреки че лицето на стареца бе 

необикновено, те започнаха да го имитират:
— Родители мои, къде е Наполеон? В гроба, чадо!
И отново се смяха. Но когато погледнаха очите на непознатия те 

потрепереха и замлъкнаха. Имаше нещо тъмно в този човек… не, не тъмно, 
по-скоро прекалено светло. Нещо, което ги накара да го погледнат със 
страхопочитание и да забравят, че само до преди малко го бяха мислили за 
някой избягал луд.

— Господине, — с някаква почтителност в гласа започна едно от 
момчетата, въпреки че в този момент искаше да се обърне към непознатия 
с думите «Ей, дялка» или «Изкуфяла главо», но разума не му разреши, — 
България няма княз. Има президент, ръководител на държавата и той — 
столицата е в — София.

— Благодаря, чада. Нека Господ е с Вас!
«София, да, момчетата казаха София. Премъдростта пак ще играе роля 

живота ми. Столица е премъдростта, може би това е признак за очакващото 
ме величие и божественост в София.» — тихо си рече Климент. Той бе 
разбрал какво почувстваха в началото младежите, но реши, че няма смисъл 
да води прения с тях за духовните ценности. Бе успял пречисти душите им, 
да ги убеди в своята праведност само с няколко погледа, защото техните 
съзнания бяха много крехки, открити както доброто, така за лошото. Но 
доброто беше по-силно. Климент бе посял в сърцата им семето на доброто 
и те още дълго нямаше да забравят този момент.

Учителят вървеше към София. В един топъл ден златозарните му 
нозе докоснаха столичните улици. Дълго се разхожда и все по-голяма 
става мъката му. Защо неговите наследници бяха опорочили премъдростта, 
назовавайки с нейното име това сиво, тъмно място? Климент обичаше 
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българите. Помнеше как Борис го прие и с каква радост го посрещна народът, 
когото той научи на българско четмо и писмо. Застанал пред някаква сграда 
с надпис «SHOP», а до нея друга — гласяща «Bonjour», по светлото лице 
на Климент заблестяха още по-светли сълзи. Той тихо зашепна: «Какво си 
направил, българино? Защо, след като имаше собствен език, използваш 
чуждо писмо? Нима българският език не е звучен и хубав като песен, та 
надписваш сградите в центъра на Премъдрия град с чужди букви?» Климент 
беше объркан, може би за първи път през своето съществуване. Той беше 
убеждавал други народи в силата на българския език, беше участвувал 
в пренията с моравците, но не бе спорил с българи, за това че трябва да 
пишат на собствения си език. За всичко това беше повече от ясно. Една 
държава не можеше да просъществува дълго, без да има свой език. А сега 
неговите наследници като че ли забравяха това. Климент вече се колебаеше 
дали да ходи при президента, както момчетата нарекоха княза. Страхуваше 
се, да, той божественият, се страхуваше дали няма да бъде посрещнат от 
един българин, стоящ най-високо в йерархията на обществото с някое 
чуждоземско «добър ден». Унесен в мислите си, той не забеляза веднага 
сектантите от «Кришна съзнание», които опънаха килимчетата си близо до 
него, в центъра на премъдростта, на божията християнска премъдростта, 
и започна да се молят. Климент бе изненадан. Той бе разбрал, че хората от 
двадесети век не са вече толкова набожни, не отдават значение на Господ 
Бог, но вярваше, че нейде в душите им се е запазила християнската им 
самобитност, спасила народа през толкова години на мъчения и робство. 
Климент не очакваше българите да се молят на някакви други божества. 
А тези хора явно се молеха. Проницателното око на Учителя забеляза 
движенията им, но в тях имаше нещо нечовешко, неистинско, фанатично. 
А дрехите им, едва ли това бяха дрехи за молитва на християнина. По-скоро 
бяха някакви розови платнища увити около телата им. Климент не издържа 
и думите сами започнаха да се леят:

— Българи, опомнете се! Нима забравихте кой е вашият език и коя е 
Вашата религия!

След тези първи думи фалшивите молители спряха и вдигнаха 
погледите си към истинския представител на Господа, от който се лееше 
някаква изключителна сила. Хората се събраха около непознатия оратор. 
Мислеха го за някой избягал от «жълтата къща». От него грееше светлина 
сякаш самото слънце бе слязло при тях. Климент направи малка пауза, 
забелязал раздвижването, но бързо продължи:

— Забравихте ли делото на Първоучителя Кирил? Преди единадесет 
века той каза на триезичннците: «Как вие не се срамувате като определяте 
само три езика, а искате всички други племена и народи да бъдат слепи и 
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глухи? Кажете ми дали смятате Бога за безсилен, та де не може да даде това, 
или го смятате за завистлив, та не иска да го даде» — така каза Кирил, а 
Бог даде на българите собствено четмо и писмо и те го запазиха единадесет 
века. А днес вие използвате чужди азбуки, след като имате своя, чужда 
религия — след като вашата е не по-лоша. Днес вие забравяте собственото 
си отечество и се обръщате към други държави. Ще кажете: те са силни, 
а ние сме слаби. Ами станете силни. Една държава е силна, когато има 
собствена култура, език и изповядва една религия. Така тя изгражда лицето 
си пред останалите. А това е важно, защото външния вид носи много 
предимства. Може би ще кажете: «По дрехите посрещат, по ума изпращат». 
А нима българският народ е глупав. Не, българският народ много лесно 
се продава на чужди езици и религии, а това разрушава националното 
самосъзнание. Без родолюбие един народ не може да живее дълго. Вашите 
предци се противопоставиха на враговете си със силата на християнската 
религия и мощта на езика. Не забравяйте тяхното дело. Бъдете българи! 
Дано някога да се върна отново и да мога да кажа: «Христолюбци, ето 
възсия за нас светлозарната памет на нашия преблажен отец Кирил, повия 
апостол и учител на всички страни.» Но сега не мога.

— Но кой сте Вие — извика някой от тълпата. — Говорите толкова 
мъдро и толкова странно.

— Не се питайте кой съм, от къде съм, това не е важно. Вслушайте се 
в моите думи и приемете, че съм пратеник на Бога.

В този миг той изчезна. Беше изпълнил още една мисия за доброто 
на хората.

* * *

След няколко години Климент погледна към Земята, към своя народ от 
далечното си небесно царство и остана по-доволен. Хората се бяха вслушали 
в думите му. А момиченцето, младежите и тези, които присъстваха на речта 
му, бяха станали по-добри. Той им бе помогнал да се избавят от злото на 
света. Сектантите вече не се молеха на някакъв нереален Кришна. Всички 
бяха по-добри…

Десислава Маринова — VIII д клас
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Стефан Великов - XI г
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Стефан Великов - XI г
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Стефан Великов - XI г
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Венеция

Посвещавам го с много любов на всички, с които преживях 
това незабравимо пътешествие

Десет часа сутринта е. След дълъг, уморителен път, ето ни най-
после във Венеция. Чакаме пред хотела, в който имаме резервирани 
места, и решаваме, докато той се освободи, да направим първата 
разходка в нашата екскурзия.

Венеция! Дори и само името на този град е нежна музика 
за моите уши. Чувала съм много да се говори за нея, красивата 
Венеция, на чието очарование никой не може да устои. Венеция на 
паметниците, Венеция — град — музей, Венеция на масовия туризъм 
— не знаех кое от всички тези определения подхожда на плаващия 
град. В действителност неговият образ е толкова многолик, че трудно 
се поддава на точни дефиниции.

Започваме разходката през един истински лабиринт от тесни 
улички. Крайната ни цел е известният площад Сан Марко.

Един пъстър, зашеметяващ свят ме грабва в прегръдките си и 
аз се сливам от сладостния му аромат! Тук всичко е толкова витално, 
толкова динамично! Сякаш градът е живо същество и аз усещам 
забързания ритъм на сърцето му — туп-туп-туп.

Малките улички ми предлагат истински букет от впечатления 
— изящна архитектура, съчетана с декоративна растителност и едно 
непрестанно движение от туристи — млади, стари, натоварени с 
раници, с неизменния фотоапарат в ръце, този жив поток ме увлича с 
устрема си, влива в мен енергия и жизнена сила.

Китните пазарчета изкушават с примамливите си плодове — 
подредени сякаш за изложба. Търговци се надпреварват да спечелят 
вниманието на туристите. Глъчка, шумотевица. Дочувам френска, 
немска, английска реч — сякаш хора от цял свят са се стекли в 
плаващия град, за да се възхитят от красотата му.

След дълго лутане из лабиринта от улички излизаме на площада 
Сан Марко. Усещам как потъвам в потока от хора, изгубвам се в 
шумната тълпа. Тук просто е невъзможно да не се почувстваш малка 
частица от един пъстър свят, който кипи от младост, жизненост и 
енергия. Сърцето ми пърха също като крилата на многобройните 
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гълъби, които са кацнали на площада и кълват направо от ръцете на 
туристите.

Във всички случаи действителността надминава очакваното. 
Венеция ме очарова и с грандиозността на базиликата Сан Марко, и с 
изящната архитектура на Двореца на дожите, чиито колони напомнят 
каменна дантела, и с елегантните гондоли, поради спокойната 
повърхност на Големия Канал. Всички сгради съжителстват в 
ненарушима хармония, без нито една грешна линия.

Като че ли градът ми предлага блясъкът на своите здания, 
изяществото на своята архитектура, цялата своя красота като нещо 
съвсем естествено, един вид подарък за всички тези, които са го 
посетили.

Наближава времето за тръгване. Натрупала в душата си галерия 
от впечатления, аз седя на стълбите над Големия канал и си мисля за 
няколкото чудесни часа, които прекарах. Обляната в слънце Венеция 
може да те накара да се разболееш от любов по нея. Ето защо ми 
се иска да извикам много силно: «Венеция, обичам те! И пак ще се 
върна при теб!»

Елица Валентинова — X г
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ЗАВРЪЩАНЕ
Ивелина Фесчиева — випуск 1993 г.

* * *

Червено въженце,
очи /на яйца/,
изцъклени в поза УПЛАХА.

Раздрана фланелка,
червена боя струи,
ченето със зъбите трака.

Подсмърча носът,
ръката трепери,
червен е от натежаване ножът.

Отпред огледалото —
вече не гледа,
пък и за какво ли?

Червено часовниче тихо тиктака —
ТИК — ТАК,
преварява се рана —

с червено въженце
около врата
трупът отиде да си мие краката.

Изми се —
портретът в червено
доста го беше изцапал.
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Прецапа червеното,
качи се на пианото, скочи —
дори не проплака.

Едно време имаше мечта —
да лети.
Днес, уви, душата му само виси.

Във дъното — счупено огледало.
На пода — червена боя.
Два трупа — симетрия огледална:
единият — разглобен, неподвижен лежи,
другият — цял-целеничък се клати.
Долу вдясно — инициали,
заглавие — «обич».
Картина.
Без рамки.
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* * *

Ние не се къпем в морето през зимата. И не толкова заради 
студа, колкото за да не се набиваме в очите на хората, които не се 
къпят в морето през зимата, и те по същата причина.

Разхождаме се. Тъпчем леките перца, застинали като в 
хербарий, възхищаваме се на крехките следи, оставени от някой 
набързо преминал по пясъка гларус и се мъчим да забравим своите.

Гларусите се къпят, а не им е студено. Къпят се и не им е студено. 
Да, но по-голямата част от тях са във въздуха и летят. Махат с крила, 
за да се стоплят.

Мислим така, ама нали не сме лебеди? А ако сме ги правили — 
то за да се стоплим ли е било?

Доста мидени черупки е изхвърлило морето. Пълним си 
джобовете до пръсване. Мълчим.

Когато се разхождаме /всеки поотделно/ е тихо и пусто. Ние и 
нарочно си избираме кога е по-спокойно, та да се отпуснем.

Никакво отпускане обаче. Пристигне на брега смачкани, 
ослепели от грозота, оглушали от гласове, онемели от думи, 
обездвижени от жестове. Описваме дълги вериги от стъпки, в които 
сами се омотаваме и при цялата тишина, която е около нас и която 
би могла да ни помогне, ние не поддаваме. Оставаме си опаковани 
в предразсъдъци. Вместо да изкрещим до издиране на гърлата или 
да тичаме срещу вятъра до оплешивяване, а след това, загребали 
шепа миди да си тръгнем — ние си оставаме съвсем непроменени. 
Дори събраните мидички изхвърляме и си отиваме още по-смачкани 
отпреди. До следващия път. И до по-следващия. Чак до лятото, 
когато пак няма да се къпем, но вече по други причини. Цъфтежа на 
планктона, например.

Тогава вече ще оставяме боси следи в горещия пясък, които ще 
се губят в глухите стъпки на другите. Ще вървим, ще се печем, ще 
пресяваме пясъка песъчинка по песъчинка, но няма да се къпем и пак 
ще вървим докато намерим някоя смачкана бирена кутия.

Едва когато я подминем ще се сетим, че й е необходима сила 
отвътре, която да поправи израждането.

Ние въобще не се къпем /в морето/. Само че не е възможно 
да си изцедим набъбналото съзнание, без да ни заболят ръцете и да 
речем — Не можем ли? Предразсъдъци.


