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Галина ЗЛАТКОВА X в клас

* * *

Нощна Варна,
осветена от хиляди нощни илюзии…
В нощен блус
прегръщам морето —
мълчанието на звездите е купено.
Тишина.
Някой открадна луната.
Някой някъде просто запя…
За СВОБОДАТА и за ЛЮБОВТА.
Нощна Варна —
нощна болка и нощна тъга.
Някой се смее,
в смеха му долавям самота.
Нощна Варна —
моя или на света?

* * *

Безлунна нощ,
а небето цялото в пламъци —
Огнен Мост се спуска от всички звезди.
И политат усмихнати моите тъжни мечти.
Свърши нощта,
свърши сънят
и мечтите ми тъжни пак се върнаха…



4

* * *
на тайфата с обич

Нашето лято замина —
подписа се на фара и замина!
Сдържайки вика си,
на слънчевия залез козирувахме.
Към кървавото синьо на небето
издигаше се ЛЯТНА пенеста вълна —
поръсиха ни морски капчици тъга.
Морето плачеше:
огромното смарагденооко не смееше да мигне 

—
сълзата му се втурваше да ни удави…
В спомени!
А лятото замина!

* * *
„Когато надникнеш в бездната,
бездната също надниква в теб”

Фр. Ницше
Аз вървя по ръба на скалата.
Долу — бездната в мен се е втренчила.
Порой от светкавици —
с всяка следваща губя частица от себе си.
А ръба на скалата не свършва!
Все вървя и не свършва умората.
Всички светкавици вече отминаха.
Бездната спря да ме гледа… А ръбът продължава!
Следвам извивките — някъде трябва да спра,
но не зная къде.
Свърши умората! Аз се втренчих във бездната
…………………………
и ръбът на скалата се срути!
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Петя Панова IX г клас

ЗА ТЕБ Е МОЯТ СТИХ

Мой роден български език,
тъй звучен, празнично красив,
обикнах те от оня миг —
от люлката, от майчиния стих,
от приказките ти прекрасни
за български чада юначни.
И твойта реч е тъй звънлива,
кат’ ромон на река пенлива.
Изливаш се в слова чудесни,
създали дивни, вечни песни.
Език на моите деди,
изстрадан в хиляди беди.
Език мой роден, свят език,
запазил ни в най-черни дни,
защото в робство ставаш щик
и зов за светли правдини.
И често в мигове на радост
потъвам в дебрите безбрежни
на твоите слова тъй нежни.
Каква неземна, чудна сладост,
че искам да извикам в стих:
„Благодаря ти, роден мой език!”
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Габриеле РУМЕНОВА X б клас

МОРСКОСИНЬО

Взирам се във твоите очи
и търся нещо като нотка на безгрижие…
Целуваш нежно моите нозе сега,
а вчера пак гнева си яростно изливаше.

Вълните ти със вятъра се гонят,
разбиват се със плясък във нощта.
Самотни лодки някъде се реят,
поклащани от твойта самота.

Но пукне ли зората, всичко свършва.
И нежно стелят се в краката ми водите ти…

Уморена птица си — поспри за миг тогава —
да се вгледам в морското ти синьо…
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Кристина Дерелиева VIII б
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Вълчо КАЛУДОВ Подг. Б

НЯКЪДЕ

Сутрин е. Мъгла обвива в хладната си прегръдка 
града. Улиците са безлюдни. Само тук-там се виждат 
ранобудни минувачи. Забързани нанякъде, те не виждат 
черната фигура, застанала по средата на тротоара. Някой 
се блъска в нея и измърморва глупаво извинение, без да 
се замисля в какво се е блъснал. Става все по-студено. 
Мъглата продължава да пълзи по покривите на къщите.

Улиците се оживяват. Хората излизат от топлите си 
домове и тръгват на работа. Минават край странната 
фигура и отминават. Никой не я забелязва, а тя като че ли 
ги гледа и им се усмихва. Мъглата се е вдигнала. Слънцето 
е показало топлите си лъчи и огрява фигурата на жена, 
застанала на тротоара. Изваяна от камък.

От тъмната сграда срещу статуята излиза майка с 
детето си. Момченцето вижда жената от камък и очите 
му светват. То се отдръпва от майка си и с бързи стъпки 
се приближава до статуята. Хваща ръката й и казва: „Не 
се безпокой, аз съм тук!”. След миг майката взема детето 
си на ръце и, усмихвайки се, му прошепва, че статуите 
не говорят и не чуват, защото нямат сърца и не са живи. 
Детето поглежда отново статуята и се натъжава.

Хората продължават да минават край каменната 
жена и да не я забелязват. Тя вече не им се усмихва. По 
лицето й се стичат капки вода.
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Павел ХРИСТОВ X в клас

ДНЕВНИК на г-н Ганьо Балкански

Аз, многоохуления и многооголения пред любимия 
ми народ български, въпреки своята голяма популярност 
и известност по целия му свят, Ганьо Балкански пиша този 
дневник за моя бурен живот, за да опровергая клеветите 
по наш адрес и да натрия носовете на инвалиди /бел. 
ред — индивиди?/ учени глави, дето ме кепазят в някои 
вестници. Я да видим дали ще ми накривят капата? Да, 
ама — не!

„Народно величие” е патриотически журнал и дума 
само фатални истини, а не като онуй диване Щастливеца, 
дето /тук текстът не се чете/… той на мене!

ВЕНА-разгеле!
Цяла сутрин значи с простаци се разправям. Идва 

едно лакейче от горе до долу с бели дрешки, ще речеш 
— попаднал съм в лудницата. Почна да ги мели разни „гуг 
морген”, „румсървис”, ама аз го не пущам. От стара коза 
яре е бай ти Ганьо! Гледам — моргена, гуте, ама че сме 
имали сервиз в стаята, туй беше долна лъжа! Задето съм 
взел две сребърни лъжици от ресторанта, няма де ме 
пращат в лудница я! Що да не взема — я дода друг път 
до Виена, я — не… Видя гарсончето, че стоя на вратата 
и не го пущам, хеле — замина. След малко идва моят 
съквартирант Стати. Хубаво момче, ама свинче! Гладно 
било и си поръчало да му донесат в стаята. А че носи си, бе, 
ахмак! И какво е туй? Да се бръснеш всякой ден. Лицето 
му — гладко и розово като бебешко де. Маскара! Никаква 
мъжественост! А пък моя милост като засуча мустака, а-а 
да си извадя очите! Булга-а-ар, булгар!
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Бай Ганьо — бизнесмен

Седеше бай Ганьо в кварталното кафене и шумно изпущаше 
дима от цигарата си през косматите си ноздри. Срещу му дремеше 
дребно голобрадо човече, но Бай Ганьо все напираше да започне 
разговор.

— Виждаш ли какви времена настанаха! Хич не ги харесвам 
аз тия, ама спретнах една фирмичка. Производството е вятър 
работа. Виж търговийката е друго нещо — далаверка, туй-онуй, има 
келепирец.

Човечето изсумтя нещо против лошата бира, но бай Ганьо го 
взе за одобрителен знак и продължи още по-разпалено:

— Рекох си — хем пари ще паднат, хем свят ще видя и заминах 
за Турция. Много бях слушал и все хубави неща, и там било Европа, 
разправят. Ама, пусто — не мога да ги търпя тез рязаните, като чуя 
кадъна… мани! А ти как си? Оня ден по радиото някакъв зелен ми 
се палеше и все тулирантнус му в устата. Каква ти тулирантнус, 
бе брате? Иде ми да ги… ама айде викам да си трая, нали съм 
европеец, туй харта-марта, човешки права, нейсе, запуши я! Видях 
Цариград и напълних чувалите в гръцко.

— О-о, бай Ганьо, как си? — изгърмя зад него едно нискочело 
същество, чиято фланелка трудно удържаше мускулите му. — Докарал 
си стока, а? Как е?

— Турция или стоката. Дюшамбе? Турция — страна хубава, ама 
Гърция нищо не чини. Отварям един кашон, отгоре му пише „чехли 
20 бр.” вътре намирам 40 парчета! Не издържали пътуването, че 
се раздробили. Пробвах с канцеларско лепило, не става. Добре, че 
намина един от онези, дето за нищо не стават, инженерчето, бе, 
комшията. Бил спец по лепилата, щял да ми донесе. Шамар да е — 
на муфта да е, нали знаеш.

— Не ги ли видя още там, че са боклук? — възкликна Дюшамбето.
— Видях ги, бе, ама бяха много евтини. Викам си — ще ги пусна 

на битака по петдесетачка…
— А как ще ти одерат после кожата в данъчното!
— Кой, бе! Бай ти Ганьо да плаща данъци! Ха-ха-ха-а-а Че аз, 

ако не преметна държавата, няма да мога да заспя, бе! Чак такъв 
будала не съм, да си развалям имиджа аз! Ха-ха-ха-а!
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Константин Димов IX б клас
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Le journal „FAX!” No:70

LA FRANCE ET LES FRANÇAIS

Dans mes idées, formées par la télévision, les photos 
et la littérature, la France est le symbole de la culture, de 
la beauté et de l’élégance. Le premier nom auquel je lie la 
France, c’est Paris, parce que, en prenant connaissance 
de Paris, on y trouve tous les traits typiques de la France. 
Elle n’aurait pas été la même sans Paris, tout comme Paris 
n’aurait pas été ce qu’il est s’il n’était pas la capitale de la 
France.

A Paris, comme dans tout le pays, le passé, le présent 
et l’avenir cohabitent en pleine harmonie. Ainsi, les rues 
étroites de Montmartre, pleines de jeunes gens, se marientà 
la beaté blanche et majestueuse de Sacré-Coeur; la splen-
deur raffinée du Louvre, symbole de la puissance et la gran-
deur des rois de France, ne contredit pas l’aspect moderne 
du Centre Pampidou, et trois objets tellement différents, 
comme l’Arc de Triomphe, la Tour Eiffel et la Défense — un 
quartier ultramoderne — ne peuvent exister qu’à Paris.

La France est le centre de la culture européenne. Dans 
le passé-et aujourd’hui encore — elle a joueun rôle important 
dans la création de l’Histiore. La France a donné au monde 
de grands écrivains, tels La Fontaine, Voltaire, Hugo, Balzac, 
Dumas, et des représentants de la poésie moderne comme 
Apollinaire et Geraldy, les peintres Monet, Renoir, Matisse, 
Toulouse-Lautrec, Degas, des musiciens comme Berlioz, 
Saint-Saena, Bizet et autres. En meme temps, beaucoup 
d’hommes d’état français ont marque’ l’histoire de leur per-
sonalité: les Bourbons, Napoléon, de Gaulle et, aujourd’hui, 
Mitterrand.
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La France est le pays des idées progressistes, de la 
révolte, de la bravoure et de la liberté; c’est le foyer de la 
Grande Révolution bourgeoise qui a changéla voie du dével-
oppement de l’Europe; c’est la patrie des révolutionnaires 
Robespierre, Danton et Marat, des philosophes Rousseau, 
Montesquies et Diderot et de la courageuse Jeanne d’Arc; 
c’est le pays qui a créé la première au monde. Déclaration 
des droits de l’homme et du citoyen”.

Apres tout ce qu’on a dit du pays, que peut-on dire de 
son peuple? Le Français est le résultat de la combinaison ré-
ussie entre la bravoure et la hardiesse romaine et la délica-
tesse gauloise. Le guerrier et le gantilhomme sont les deux 
faces de son essence. Il est courageux, hardi, habile, froid, 
un peu presomtueuxet, en meme temps, sensuel, galant, un 
homme pour lequel tout est un art: depuis la fabrication du 
vin jusqu’au flirt et la manière de s’habiller. Il a sa propre 
façon de s’exprimer et’un sens de l’humour raffiné, il est fer-
mement convaincu de sa propre perfection et de celle de sa 
nation; pour lui, l’affirmation „Tous les chemins mènent a 
Paris” est incontestable. Il est le modèle-meme de l’amant 
idéal et du gourmet le plus fin, du plus grand bohème et de 
l’éternel romantique.

Pour moi, la France et son peuple sont un mélange com-
plexe d’oppositions qui ne se contredisent pourtant pas. Le 
classique y cotoie le moderne, le noble le trivial, l’ordinaire 
l’extraordinaire, mais tout cela est soumis à une loi, celle de 
la beauté

Ivanca Tacheva Xb (1994/1995)
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L’EUROPE SANS FRONTIERES

Un carre. Un rectangle. Ou bien… un immense espace 
ferméet asymétrique, non géométrique. On court d’un angle 
a l’autre, d’un côté„a l’autre, cherchant un peu plus d’air 
et de liberté: c’est ce que représente chaque pays de no-
tre immense continent. Chacun d’eux bel et unique, mais 
suffocant. L’air est lourd et comme réduit. Et chaque jour 
un homme meurt: Bulgare, Allemand, Espagnol, et chaque 
jour un autre naît: Polonais, Anglais ou Suédois… Et jamais 
l’équilibre biologique n’est boulersé: un homme meurt, un 
autre naît: et le nouveau-né respire quelque temps, haletant 
d’insuffisancè et de désir, mais comme les autres, ne sait 
que faire.

Les notions de ciel et de terre sont immuablement liées. 
Quoi qu’on dise, l’une évoque toujours l’autre.

Le ciel est omniprésent, infini et bleu. Jamais personne 
ne saurait en fixerles frontières.

Qui, quand et pourquoi a donc invente et tracé des fron-
tières entre les morceaux de terre? Qui? Quand? Pourquoi?
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L’Europe sans trontières…

Nous nous voulons libres. Et nous sommes fiers. Nous 
sortons et, quoique pressés, nous croyons pouvoir poser 
librement toutes les questions… Mais toute frontière con-
stitue une resî; iition. On ne pourrait certes s’en passer, mais 
nous, les hommes de l’époque actuelle, nous avons besoin 
de plus d’air.

La liberté humaine ne connaît point de frontières! Il n’y 
a pas de frontières entre les différents pays.

Les parfums grecs pénètrent en Bulgarie, ceux 
d’Esçagne se mêlent Vceux de France, et les frontières, 
représentent des filets immenses posés pour arrêter cette 
communion.

Pourquoi ne point laisser se mêler le sang et les rythmes, 
pourquoi ne pas unir tous en une famille européenne? Pour-
quoi ne pas parler toutes les langues, pourquoi ne pas re-
specter les auteurs et les chanteurs étrangers, inconnus, 
comme nous lefaisons pour les nôtres? Que l’Espagnole se 
mette à danser au rythme de la ratchenitza bulgare; que la 
Bulgare mette toute son ardeur à danser le flamenco espag-
nol. Que les nationalités et les âges se confondent en un 
chaos qui ne trouble point, mais qui apporte la paix à l’âme.
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L’Europe sans trontières…

Une maison commune, un coeur immense qui a ras-
sembléen lui toutes les joies et toutes les larmes et qui a 
réuni tous les rêves en un seul, en une colonne de marbre, 
résistant à l’orage; une fleur… jamais fanée de tous les pays 
européennes. Une figure géométrique brisée, ayant perdu 
toute forme et tout contour, mais pourtant en même temps 
une beautéunique. Un polygone, parseméde différences et 
de contradictions, ayant enfermé en lui des millions de coeurs 
ardents. Quelque chose d’indéfinissable et qui échappe aux 
lois, tenant les mains de toutes sortes d’hommes…

L’Europe sans frontières… Irréalisable?

On saurait cependant la construire, si, dans tes coeurs 
de tous les peuples existait une chaleur et une bonté’, une 
hospitalitéqui réussisse transformer le chaos en harmonie.

Tzveta Pavlova — Classe de 10eme — Section Espagnole 
Traduit par: Laura Angelova — Classe de 11eme — Section 
Française
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SONNET

Et moi, cette nuit je sens
les lourds pieds du vent
qui marche sur le „maintenant”
et creuse le cadavre de mon âme.
Je coupe les cheuveux de la lumière
et me cassant les yeux j’espère
trouver ressort dans la dernière
nuit qu’est ma mère.
Et quand mes illusions se sont endormis
je trouve mon infernal paradis
dans les bras de la nuit

Luba Hvurchanova Xg



18

* * *

Viens avec
moi dans le monde de la peine.
Là tout est beau et pour toujours.
Mes yeux glissent sur la pyramide
vitreuse de mes rêves.
Pas de portes.
Je nourris avec des reves la douleur
et avec douleur les reves
jusqu’à ce qu’ils se mangent.
Des ombres s’accoulent avec les branches.
Entends-tu dans la nuit
la marche funèbre est chantée par l’enfant.
Des étoiles filantes
nuit après nuit sillonnent
le ciel et notre chair.
On se regarde mais on ne peut se voir.
On s’écoute mais on ne peut pas s’entendre.
On veut mais on ne peut pas se blesser.

Luba Hvurchanova Xg
Varna, novembre 1994
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ЗАВРЪЩАНЕ

Димитрина ДАНАИЛОВА, випуск 1978 г.

ПАРИЖ

„Sous le pont Mirabeau coule la Seine”
Guniaume Appolinaire

Градът се сви и стана миша дупка
под старото боне на „Плас Пигал”.
Мъже, излезли сякаш за покупка,
лепят асфалта с тъмнина и кал.

Неонът е дълбоко във очите.
Със нож опитай — няма да кърви.
На гръб пренася погледа цените
на престарелите от любов жени.

Градът се сви. И колко тъжни думи
на тъжното лице на „Плас Пигал”.
Дотук извеждат много колодруми
/И нека цял живот да ти е жал!/

Париж издува жадните си вени
и невъзможно е да бъде друг:
Но пак под „Мирабо” минава Сена.
И мой ще каже, че светът е груб?

/От първата й поетична книга „Илоза, и змия”
изд. „Хр. Г. Данов” 1993/
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“Плачещият човек” Здравко Кошев XI в
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Валери СТАНКОВ, випуск 1975 г.

ПОЕЗИЯ

Повярвах ти. И с ножа издълбах
лицето ти на пясъчника стръмен.
И глупав като млад тюлен — монах,
в лукавите ти грибове потънах.

Въртя ме ти на тънката си жар.
Душата ми нажули със коприва.
И аз си казвах: „Не жена, а звяр!
Ако не люби — мрази и убива.”

Посестрима на дивите лози!
По-горда и от степна пепелянка.
Видя ли как в нозете ти пълзи
върхът на покорената ми сянка?

А после ме остави страшно сам
да скитам по брега като белязан.
Но твоето лице изрязах там
и няма прошка! С вечност те наказах.

Сега стоя под теб, но ме е страх,
че пясъчника може да се срути.
И ще умра — смирен като монах,
глава положил в дяволските скути.

/от книгата му „Остави ме, любов”,
ИК „Български писател”/
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Бойко БОГДАНОВ, випуск 1978 г.

ЛЕТЕН СПОМЕН

ПОТРЪПВАТ ТЪМНИНИТЕ НАД ГРАДА
и влюбен вятъра в клоните се гуши,
листата шумолят като вода
и мокрият асфалт сънливо пуши.
Присядам. Залюлява ме нощта
във лодката си, пълна със кристали:
отблясъци по локвите звънят
и въздухът е сладък и печален,
И сенките на лунните дървета
се вдигат като корабни платна
и ставам лъч от тая Светлина,
запалила фенерите в небето...

Отдавна е било това, отдавна!
В годините със дългите лета
на Кораба на Любовта отплава
Великото единство със Света.
И после...
После не е страшен мрака,
безвремието в тих влудяващ труд -
о, Господи, та мракът е приют!
А раната е
в Ужаса
ДА ЧАКАШ.

/от първата му поетична книга
„В годините на тихо безвремие”, 1993 г./
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Лилия ДАСКАЛОВА, випуск 1983 г.

ЕСЕННО…

Жълти дървета —
жълти, червени и кафяви…

Жълта есен —
златна, огнена и сребриста…

Жълта съдба —
сред безкрайно небесно синьо

Жълта луна —
пълна, безнадеждна
сред черно като въглен небе…

Жълта поема —
единственото ТУК и СЕГА…

* * *

Едно неумолимо небе
над суетен град,
едно непонятно небе
и за руините му ще остане…
Едно неизменно небе,
на Боговете — вечна стряха…
Едно възторжено небе,
където другият свят
се ражда
Моето небе!
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Елена ВЛАДОВА, випуск 1991 г.

БРОЕНИЦА

Главата ми куха главата ти куха
на кухо ли бие главата ми?
От вчера прозвънва
защо ли прозвънва
на глухо прозвънва камбаната.
А шарено — гледам.
Нашир се оглеждам —
нашарен изглежда светът
от името мое от името твое
от име на хиляди — маса, народ…
Къде да се скрия?
Какво ще остане
от кухите наши глави —
фамилни скрижали — подпалки за огън
високо височки души,
Красиво изглеждам красиво изглеждаш
с така извисена снага
Събирам за спомен събираш за спомен
по кокал и име в торба
Ах, шарено — гледам,
Клокочат афиши,
Какво ще се случи не знам
с главата му куха с главата ти куха
с безумната моя глава
припаднаха всички.
Останах самичка
на рамо с голяма торба
и деликатно се моля
за прошка
че още не знам да броя?
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Димитрина АТАНАСОВА, випуск 1990 г.

* * *

Морето се побърка тази нощ.
Връз мене хвърля бялата си дреха
и ме обръща дивата му мощ —
донася ми и болка и утеха.
Лица на непознати тази нощ
се взират в мене. Лица хилядооки.
Дъждът ли реже — остър като дож.
Целува ме, целува ме дълбоко.
Луната вижда — кръгла като грош,
как вятърът със бяс ще ме удари
Усмихвам се на болката… Кошмари.

Синът ми се роди през тази нощ.

Сияна НИНОВА, випуск 1990 г.

* * *

Ако идваш понякога в мен,
то е само защото си тъжен
и потърсил приют в моя ден,
аз развързвам гласа ти въжен.
Ти приличаш на разказвач
на отдавна небивали случки.
Любовта ти, като кълвач
точно мойто дърво ли улучи!
Но… ти не идваш заради мен…
Всъщност, не си ми длъжен.
Ще обеся този ден
в примката на гласа ти въжен.
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