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ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

ЩАСТЛИВИ БЪДНИНИ И СПОЛУКА!
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Към нашето училище

 … Да можехме да прекосим отново твоя праг, както преди 
години, с песен недопята. Да срещнем на учители любими 
поглед драг и станем плахи, малки подгответа…

19 март! За пореден празнуваш, скъпо училище и ние, 
бившите ти ученици, сме отново при теб. Със сълзи и радост 
в очите, с възторг, че си толкова зряло, те поздравяваме с 
твоя 40-ти рожден ден и ти поднасяме Обич. Скромен е този 
подарък, но е венец от сърцата на всички, които те помним. И 
още 40 години да минат, ние пак ще сме тук, за да те стоплим, 
да минем през прага ти и да се слеем с душата ти, да вдишаме 
въздуха ти и да почувстваме твоята атмосфера.

В теб усетихме магията на френския език и култура. Тук 
познахме трудности и поражения, в теб почувствахме трепетите 
на първа любов. Ти ни научи да побеждаваме и да прощаваме.

Какво ли беше това странно, чудотворно вълшебство, с 
което преодолявахме препятствията, а след победите си бяхме 
пак същите — добри, невъзгордяли се?

Любов, любов е тайнствената истина! Родена в теб и 
затаила се дълбоко в сърцата ни. Тази любов е нашата сила. 
Тя ни връща отново при теб, за да те огласим със смеха и с 
песните си, да прегърнем любимите си учители и им поискаме 
прошка за грешките си, да срещнем приятели, с които през 
сълзи да преживеем отново незабравимите мигове и неусетно 
чрез спомените да станем пак ученици.

Гордеем се с тебе, наше училище! Гордеем се с тези, 
които се учиха и след нас и предано пазеха традициите ти. 
Ти ставаш все по-богато с устрема и размаха на днешните 
си ученици, изпълнени с още повече плам и по-смели мечти. 
Неудържима е тяхната страст към наука и към изява на талант 
и способности, а още по-ревностен е стремежът им да запазят 
името ти неопетнено. Безкористни, големи, изключителни са 
техните пориви, богато е въображението им, прекрасни са 
песните им, завладяващи са танците им, прочувствени са 
спектаклите им, достойни са саможертвите им и отстояването 
на правдата им.
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И тяхната сила е в любовта, в която ги възпитаваш, 
единствената любов, която не допуска изневяра.

А ние сме радостни да видим това, спокойни сме и 
възкликваме: Не са ни предали; без крачка назад и без ни най-
малко отстъпление напредват чрез теб, следват пътеките ни и 
те водят към победи.

40 години! И колкото повече идват, ти ставаш по-младо, 
скъпо lycée.

А ние — ние сме същите, с ежедневни проблеми, с болки 
и радости препускаме по пътя, който ни изморява и изтощава 
понякога. Но стъпим ли в тебе — чудото става! Ние нямаме 
възраст, тъй млади се чувстваме с криле като птици. Ние сме 
просто пак ученици — твоите ученици. И ни се иска с теб да 
живеем, за да не остареем. Ти си сила, разковниче и залог за 
младостта ни.

Празнувай, родно училище! Бъди все така гостоприемно 
и ни приемай винаги като свои! А ние ще се завръщаме тук, за 
да споделим, да се изповядаме.

Благоговеем пред теб като пред свята обител и на колене 
прошепваме с трепет съкровената си молитва за настоящето 
ти и за твоето утре!

За нас ще е щастие да те откриваме и догодина, и по-
догодина…

Твоето дълголетие ще е младостта ни, а твоята мъдрост 
ще е гордостта ни!

Ce n’est qu’un au revoir, cher lycée, Joliot-Curie…

Красимира Гайдарова — випуск 1972 г.
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Писмо от държавата на мрака

Аз съм беден. Не мога кой знае какво да ти дам.
Толкова съм беден, че не ми се разказват и приказки.
Тъпо е, че се радваш
на простия хамбургер със салам.

Ето, виж!
Толкова ми е глупаво, че живеем като туземци
в един изоставен от Бога вигвам.
Че не можем да идем в Хамбург.
Да те запозная с проститутките на Париж.
Да погледаме пирамидите в Гиза.

Поседни до баща си. Утре моята сянка до теб ще седи.
Нали знаеш онази повеля за гърнето и похлупака?
Някой ни отглежда.
Като опитни зайци ни наблюдава.
Като рибки в аквариум ни следи,
а накрая ни смита в онази държава на мрака.
Но почакай все пак, още малко почакай!

Подарявам ти ледната пустош във окото на гущера, спрял
да ми каже дали земетръсът
не потегля от хъркането на динозаврите.
Подарявам ти айсбергите на Гренландия,
хилядолетната им печал.

Подарявам ти Везувий, застиналата му кал.
Еврейската Нова година. Пустинята към Ханаан.
Катакомбите под Одеса.
Градовете на призраците в перуанските Анди.

Ако сметнеш, че и това е недостатъчно,
изяж моя хамбургер,
легни
и сънувай как татко ти
хърка някъде с динозаврите.

Валери Станков — випуск 1975 г.



6

* * *

Бяла утрин —
окъпана в сияние
от Надежда,
чиито очертания
са снежната дреха,
покрила
на зимните клони
черната голота…
Пропуква се бента
на притиснатата душа.
Отприщват се водите
на Спасението
и в нежен миг —
единствено за мен отреден:
разбрах, че възможен
е Пътят.
Остава само
да тръгна…

Лилия Даскалова — випуск 1983 г.
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Поздрав от Швейцария

Швейцарски Mc Donald’s
между 21 и 22 часа в неделя

Нощ като индиго зад вечерното осветление. Сребриста 
голяма луна над една от църквите в Лозана. Същият сребърен 
блясък на надписа на голяма сграда: «Кантонална Банка — Во». 
Една от банките, която заема тържествено La place de Chaudron /
Площад на Котлето/. Символ на швейцарския стандарт.

Пустите улици вдъхват сигурност. Известни иначе с чистотата 
си, сега са затрупани от дневния боклук. Препълнени кошчета. 
Утре размазаната дъвка ще се вижда на измития тъмен фон на 
тротоара. На голямата улица минувачите са малко, предимно 
странни млади хора. «Нормалните» са в колите си.

«E-eh, salut, mademoiselle» — явно и това момче е тук 
отскоро — източен акцент, ухилено азиатско лице, големи зъби на 
възтъмен фон. Прекалено емоционален за тукашната атмосфера. 
Кимвам и загатвам усмивка, за да не си помисли, че ме е страх и 
продължавам със същата делова походка, която ме отвежда до 
плъзгащите се врати на Mc Donald’s. Точно срещу друга църквичка.

Влизам след някакви странни младежи с обици на носовете 
през стъклената врата, на която пише: «Изискваме прилично 
облекло». Посреща ни топъл мирис на пържени картофи и 
кичовската украса на заведението. Шарени лъскави хартийки, 
знаменца, коледни звезди и топки, прекалено оцветен клоун 
в детския ъгъл. Тук — там по някой балон. Тук — там по някоя 
нахилена физиономия. Поръчвам си един Big Mac, големи картофи 
с горчица и любопитно оглеждам посетителите.

На съседната маса длъгнесто момче хруска делово 
картофките си и обяснява на две момичета и друго «момче» с 
венчална халка и костюм: «Так вот, это было поздно…» Златна 
коса, толкова бляскава, че я смятам за нов вик на модата. Но не 
— веждите са същите. Непретенциозно яке и пуловер, като онези, 
дето ги плете баба ми; значи не си е боядисвал косата. Естествен 
цвят у потомък на Дядо Иван. Мълча си. Докато излизат, виждам 
стройните крака на спътничките му, някак прекалено дълги — по 
славянски.
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Една тумба швейцарки влизат със стабилна крачка. Могат да 
минат за героини от «Семейство Адамс». Първата — с лице, в което 
нещо не е наред, но не откриваш точно какво. Втората така гримасничи, 
докато мляска дъвката си, че те побиват тръпки. Друга, с масивното 
си тяло, цяла грамада, сякаш сама придвижва групичката. Зад трите 
подтичва като рахитична хрътка последната. Тумбата излиза също така 
масирано, както беше влязла.

Вратата едва успява да се затвори — и, какво да видиш — ново, 
невероятно цветно петно я отваря. Над шаренията се вижда доста 
похабено лице на млада жена, не много грозна, не дебела, с брадичка, 
която издава, че предпочита хапването пред гимнастиката. Зад нея, 
криволичейки, се намъква неин приятел — набола брада и мазна 
проскубана коса, слабовати крака с правилен релеф, обути в ластични 
дънки, сребърни пръстени и отсъстващо изражение на лицето. Почти 
можеш да се закълнеш, че това е Малкият Мук. Попийнап. Двамата се 
насочват към барплота, където розов като бял плъх сервитьор хитро 
върти очички. Досетил се за нещо, Малкият Мук тръгва към тоалетната 
и увисва с неголямата си тежест върху бравата на вратата. Бог знае как, 
успява да я отвори и слабоватото му тяло хлътва вътре. Приятелката 
му вече поглъща ожесточено порцията си, докато той се появява 
отново, последван от особения си мирис. Упоеният му поглед се рее 
в полупразното помещение. Накрая той успява да я види и се запътва 
към нея с по-убедителна походка.

През вратата за пореден път се промъква бледен, но не гладен, 
младеж. Провиснали изтъркани дънки и часовник в задния джоб. 
Верижката виси навън. Каскет в стил Парижката комуна, мустаци и тънки, 
претенциозни бакенбарди. Изчислявам хемоглобина му на не повече от 
90. Едно от момчетата Mc Donald’s, уж подреждайки столовете, идва да 
се поинтересува какво търси тук. Младежът се прозява нахално и казва, 
че онази празна чаша е негова…

Докато гледах бледия комунар, Малкият Мук беше изхвърчал 
навън и се караше — доколкото му позволяваха силите — с друг особен 
младеж, който изглеждаше решен да упражни върху него мавашита. 
Преди Малкият Мук да пострада прекалено, приятелката му го довлича 
обратно вътре.

Седя и наблюдавам, а в съзнанието ми изплува позната фраза: 
«Пъстър свят, шарен свят». Звучи българско, но подхожда. След минути, 
докато минавам край дребния каратист и две дами в предизвикателно 
облекло и доста оцветени лица, си придавам вид, който казва: «Моят 
бицепс, струва ми се, е по-голям и…» Швейцария, наистина, но знае ли 
човек?

Росияна Божинова — випуск 1989 г.
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Посвещение
На IV ЕГ

Със поглед ням обхващам коридорите,
където са ехтяли мойте 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.

Мария Маринова — випуск 1993 г.
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Дочуваме «Словото на жреците».

Припомняне и сегашност.

Обещание за Утре.
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Стефан Манчев — X г клас
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За малкия — голям свят,

наречен Човек.
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Стефан Манчев — X г клас



14

Моята болка

Болката, острата болка да чувстваш
от забита в сърцето кама!
Идваш, отиват си твои приятели,
после оставаш в мрака сама;
острата болка от много раздяли
и от стихове, неродени до днес;
святата болка на дланите, слели
лятната нощ и безумен копнеж;
силната болка по жарава да тичаш
като безумен с боси нозе,
като безумен до смърт да обичаш
всичко, което на път те зове.
Нося в сърцето си моята болка,
лютата рана на моя век —
на автостради и планетарии —
живата болка — да бъдеш човек.
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По стихове на Дебелянов

Опитах се да пиша и не случих:
Нима от всеки ражда се поет!
Но музиката да обичам се научих
от всеки нов, единствен твой куплет.
Научих се с очи големи, нови
света около себе си да хващам.
Другари имам верни и готови
сълзите с мъката по дявола да пращаме.
Обичам в пътища все нови да се впускам
и като странник да се връщам вкъщи,
а майка ми на прага да ме чака,
една и съща, все една и съща.
Спокойно влязла в стаята позната,
отхвърлила умората предишна,
обичам да се вслушвам в тишината,
в душата си да виждам бяла вишна.

Мария Цветанова — випуск 1971 г.
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Орис

I. Тази нощ пак започва
моето дълго раждане
нагоре, по стръмните размисли.
Загърбвам куп грижи,
захвърлям жестоката тежест
на делника,
забравям равнината и хората.
Интересува ме само върха.
Бавно напредвам. Сама.
/В самотата е моето осъществяване!/
Последната кота
изпълва със въздух гърдите ми.

Нагазвам в нея,
за да я направя своя
обетована
земя…

II. Моето присъствие тук
е единственото оправдание
за кръвта, която блика от раните,
за издраните колене,
за разпилените спомени,
за несъвършенството на младостта ми.
Отвъдното е за мен все още недостижимо,
но настоящето ме напива и ме прави
уязвима.

Сънуваната истина се превръща в зрима —
ничията територия е моя!!
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III. Търсила съм в нея нови открития —
намирам все същата орисия:
жажда по необятното, нетърпение да се живее,
надпревара с времето.
Тя ме подвежда към пропастта!

IV. Провирам се през иглените уши
на огъня и страданието;
бързам към чистия извор с жива вода —
пия дълго и жадно едри глътки светлина;
търся онези малки слънца, които
ще ограбят живота ми…

Тържествуваща и преситена, без да забележа,
политам в бездната…

V. Утрото ме намира ограбена.
Усмихвам му се през сълзи —
нали в стих е останалата преродена
част
от моята
същност?!

Мая Няголова — випуск 1981 г.



18

Коне

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

Димитрина Атанасова — випуск 1990 г.
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Диана Сръндашка — IX д клас
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Пиянство

От чашата със кръв отпих.
Изтръпна в мен червената отрова
и стенеща по вените ми плъзна,
а аз се сгърчих в страх от тази нова дрога.
Забравила предишните копнения
по нежно и пречистено съзнание,
се вкопчих във вълните от вълнения,
които в мен създаваха божествено мълчание.
И потопена в свят от сенки пепелни,
наметната със синьо-сив вълшебен плащ,
се взирах в новата религия,
превърнала сърцето ми във храм пламтящ.
И вместо знаме в пурпурния мрак
размахвах тази жива факла —
за първи път не се боях
от истини, лъжи забравени във старата ми ракла.
И тъй влудена от избухващата смелост
се ровех в този свят ковчег —
неща, забравени с настъпващата зрелост,
възкръснаха във мен и ми напомниха, че съм човек.
Строшила чашата със кървава отрова,
прегърнала възкръсналите идеали,
забравих аз за страшната прокоба.
«Поетите по дух умират твърде млади».

Галя Златкова — Випуск 1996 г.
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Щастието да съществуваш

Щастие е да съществувам.
Да се събуждам всяка сутрин.
Да дишам пролетна умора;
в асфалта да оставям леки стъпки.
Да виждам хората различни,
а казват, че са черно-бели.
Валери Станков пак да препрочитам,
дори във час по физика да се намирам.
Да чувам музиката на Бетовен;
глава зарила в пясъка, да плача;
сълзата си да мога да прибавя
в морето на безкрая. И да тичам.
Да тичам със коси развети,
да тичам… и да гоня автобуса.
Да мога по маслото на платната
да плъзгам пръсти,
багрите да чувствам.
Да ритам с брат ми
топката на двора;
да пея с тих гласец във хора…
И всяка вечер, уморена,
атомче по-добра
да се прибирам вкъщи.

Ивелина Фесчиева — Випуск 1993 г.
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Не вярвай на облаците, те лъжат

Клони от дъждовни капки, устремени надолу —
вземат по нещо от всеки и го запращат в ъгъла,
купчини много, трохи без корени,
рисуващи контурите на една незаздравяваща рана.
Тъжен поглед на една самотна локва,
проблясват с мъка очите по паважа,
просто като кораб със отрязана котва,
като паяк, ненамерил своята паяжина.

* * *

Думи управляват съдбата ни, насечена от живота,
крием се със страх от страха, по произволния начин
крачим само с мислите си, но не успяваме
да грабнем стъпките си и да ги скрием от слънцето.
Вярваме за другите във звездите и полъха,
цветове сменяме, за да не обидим останалите,
но има ли други пътища? Спирачен път без приказки
ни кара да залитаме по прашасалата магистрала.

* * *

Вървя на четири крака срещу себе си,
образът ми се пречупва в тялото и започвам да пълзя.
Мехурите са образували стада върху коленете ми
и ме карат да викам от злоба и да крещя.
Предала съм вече духа за вторични суровини,
това, което остава в мен, е само кръвта —
съсирваща се постепенно, като на зъбчати колела,
окрилящи изгубеното ми сърце в тъмнината.
Раздирам отведнъж кожата си, покрита с люспи.
Плъзгам ръцете си по пода, прикован с тъга,
а някъде далеч оставих сянката си
да събужда жалост в нечии кристални сърца.
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* * *

Истината боли, моята собствена истина,
тази, която АЗ пожелах да бъда такава.
Ето защо сега бягам от себе си завинаги,
за да търся някоя друга във мене, неистинска.
Грешките претрупаха пътя ми с купчини,
подканяни от неистовото ми желание за страх,
хващат паяжини, за да наболяват още повече
в мнимото ми сърце, надупчено като с куршуми.
Вината не си е постлала килима пред мен,
оставам сама, за да изкупувам бленуваните грехове,
а после — страдаща, да се упреквам аз самата,
че съдбата е против мен заради мечтите ми.
Нишки от сребро се втъкават в косите ми.
Ръцете ми треперят като пред първа целувка.
Стиснала съм силно зъби във гримаса,
мечтаейки за някой, който не броди по света.

* * *

Няма ги вече думите на миналото,
прескочиха прага на безсънието сиво,
беззвучни устни и топли длани —
красива комбинация за някой, който сънува.
Прелетях вчера край бистри потоци,
край листа, никога слънце не видели;
морето бучи и за нищо се раздава —
кой ще се заслуша в неговите песни?
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* * *

Усмивката ти всяка вечер ми напомня
за символизма на деня, преминал без теб;
нищо ново не ме спохожда в пътя ми,
в колело се превърнал, на прах и на пепел.
Очите ти още ли звездите броят на нощта,
още ли топлите си длани полагаш
на пясъка — неизчерпаемия за една сълза,
търкулнала се по лицето ми, без да предполагаш?

* * *

Бавно подклаждам огъня на живота си,
хвърлям мечтите си, за да горят те до тъмно;
лумват бързо, продухани от несъзнаваното грешно,
превръщат се във сажди, във чернилка и във дни.
Жертвената клада запалих във сърцето си,
луда, танцувам около нея заслепена
от гръмотевиците в тъмнината наоколо,
но продължавам — бясна и разюздана от вятъра.
Вятъра си хвърлих и запръска тя искри от срам,
изсушена от подлостта на маскираните сълзи.

* * *

Пръснах си мечтите сред паветата от мъка
с цел някой да ги намери, да му носят късмет,
а аз останах без илюзии, без начало, без сън
да стоя, да летя покрай черните стени на деня…

Катерина Трифонова — XI г клас
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Аз

Поглеждам през прозореца, какво да видя! —
там има хубави цветя.
Недей се кле, не ще завидя,
та те увяхват, сбръчкани в пръстта.

Там има и една беседка,
тъй пуста, с клюмнала глава.
До нея дъртата съседка
плете и вика: «Знам това».

О, там са старите ти дружки
с коси, окапали по-бързо от листа.
И пеят някак си задружно мъжки:
«Обичам в събота да се наспя!»

Стъклото на прозореца ме дави в бяло,
показвайки изгубения свят.
Това не е стъкло, това е огледало
и там сред храстите е моят хаос.

Вълчо Калудов — X б клас
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Искам да не мога

Не мога да ти кажа «да»,
да викам, без да съм виновен,
да чакам, ронейки пръстта,
да си отивам, само бегъл спомен.

Не искам да ти кажа «не»,
ей тъй, без друга работа останал,
да казвам, че ми е добре,
да искам, без да се надявам.

Не мога да не искам —
не искам да не мога.
Дете на майката Земя,
това е моята природа.

Вълчо Калудов — X б клас
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За Любовта
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Вяра Николаева — IX б клас
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С дъх на мечта
На Теб

Не зная…
Може би защото
дърветата тъй зъзнат
на студа
или защото закъснява
със дни и нощи
пролетта,
аз търся нещо несъздадено,
недишано и немечтано…
Търся го в смъртта
на облаците,
оцветени в охра
и оранжево,
в преходността
на тъжните дървета,
протегнали ръце
към вечността…
Търся себе си в смъртта
и в раждането,
в устрема, в падението,
в любовта.
… Търся себе си,
за да намеря ТЕБ,
и теб, за да се открия сама.
А ти си неуловим
и тъй осезаем,
като дъх на трева
и на налудувал се вятър
като необяснимата страст
на вълната —
да се стопи,
но да прегърне брега…
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Затова е толкова
трудно
да те намеря!
А може би е нужна
само една пролет,
за да стигна до теб!…
Не зная,
може би защото
пролетта не е дошла,
аз страдам
заедно с облаците
и с тъмната им
красота…

Искра Василева — випуск 1976 г.
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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.

Орлин Дянков — випуск 1985 г.
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Очи

Най-живото в човека са очите му,
Обичам да поглеждам във очите ти,
тъй както в шепа изворна вода;
обичам да потъвам във очите ти,
сред трепетни вълни от светлина.
Когато аз се вглеждам във очите ти,
тогава цялото ми същество проглежда
и чувствам се като в света обител…
Те винаги ме пускат да пристъпя
и ласкаво обгръщат ме лъчи…
И ставам й упоение самоудавница
във твоите очи.

Марияна Мечева — випуск 1983 г.
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* * *

Животът ми обу стари маратонки
и тръгна безцелно с нехайна походка.
Любовта ми го срещнала някъде,
но той се престорил, че не я познава.
Отминал я. А после се замислил.
Обърнал се със същата хлапашка увереност
да я повика.
Но любовта ми излязла капризно момиче
и се скрила в някаква улица.
Животът ми отначало почти се ядосал,
а след това събул маратонките си
и тръгнал на пръсти да я търси.

Ирен Димитров — випуск 1989 г.
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Така ли е

Колко жестоко ни наказаха —
неживели още
да можем да се влюбваме.
Да се любим до полуда
със студения вятър.
И със топлия да се любим.
Изморени, окапахме
като листа на макове
по бордюрите на живота.
И по скали разцъфтявахме
като еделвайси
от очакване… И от вяра!
Усещам тялото ти.
Добре познавам ритъма на блуса,
който танцувам с теб
върху вълните.
Сега, когато казвам: Обичам! —
значи — дай ми още малко сила!
Обичам! Благодаря ти, че съм жива!

Светла Павлова — випуск 1985 г.
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* * *

Да ти направя 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 настояния.

Не, аз ще ти направя
къщичка за птици
да криеш в нея своите мечти
на щастието мои жрици.

Ивайло Досев — випуск 1983 г.
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За Морето
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Диана Сръндашка — IX д клас
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* * *

Морето ме позна.
И хвърли ме на силния си вятър.
Изстивам.
Сърцето ми като вълна
за южен бряг копнее.
Но ръцете ми се впиват в пясъка
като изсъхнали дървесни корени.
Разпенената морска мъка
към мен пълзи
и търси голата ми длан.
Изтръпвам.
Морето ме позна…

Светла Шулга — випуск 1990 г.
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* * *

Бях останала тук
след поредната скучна неделя,
нямах никого друг
и с морето две думи споделях.
Бях останала тук
и говорех възможно най-бавно,
а вълна като плуг
издълба на брега улей равен.
Там посях семена
от усмивка, сълза и молитва.
Гларус, свил рамена,
не поиска отново да литне.
Потрепери до мен —
вече бяхме не двама, а трима.
Бризът беше студен,
спомням си, че сезонът бе зима.
Бях останала тук
пожълтяла от морския пясък.
Нямах никого друг.
В мен отекваше гларусов крясък…

Сияна Нинова — випуск 1990 г.
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Топлият прилив

Беше времето на топлия прилив. Това бе последната нощ. 
Сбогуване. За студения и сбръчкан бряг той не бе първият, нито 
щеше да бъде последен, но в него имаше нещо слънчево, нещо, 
което го караше да тръпне при всеки изблик на нежни вълни. 
Те бяха като отворени устни. Понякога обсипваха лицето му с 
тихи, замислени целувки, друг път, необуздано и трескаво се 
сливаха с вика на прибоя — зов за нежност, зов за живот, ръце, 
издигнати в името на вечността. Те искаха да бъдат заедно в 
небитието на застиналия мрак, там, където тяхната прегръдка 
ще бъде вкаменелост, а чувствата им реликва.

Солените сълзи на вълните се стичаха по болезненосивото 
лице на брега. Той беше ням. Беше се смалил в очакване да 
се случи нещо необикновено, в очакване да тръгне с отлива 
на топлия прилив. Хиляди длани се бяха притиснали в гореща 
молитва. Блестящите, тъмни коси на вълните се бяха вплели с 
неудържимо желание в този дивен Атлас, но някаква жестока 
сила ги теглеше назад. Топлият прилив се превърна в стон, 
който отекваше във всяка раковина. Мигът — ехо заглъхваше.

Брегът искаше да хвърли своето бреме и да тръгне по 
лунната пътека.

Вилияна Терзийска — Випуск 1976 г.
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Внезапна изповед на морето

Кой измисли
тия курортни сезони,
кой хората подгони
лете
към бреговете ми?

Изгарям от жажда и спомени
за птиците ми,
прогонени
от белите дни в нощите —
като призраци да се мятат
и плачат.

Какво ми шептят в ухото
тия хилави хора,
дето слънце не ги е гряло
и от вятър не са полудявали?
От сутрин до здрач —
едно и също —
от хоризонта до пясъка…
Стъпка встрани направя ли —
давят се!

Къде са моите внуци —
с тях мога да разговарям,
с тях и на смърт може да се играе.

А на цветните картички
синьо ме рисуват и весело:
от мъка ми идва
да се обеся!

На дъгата на залива
щях да синея обесено
ако не беше хлапето,
дето на глас се разплака
и хората се насъбраха,
и примката на хоризонта разсякоха…

Мария Георгиева — випуск 1971 г.
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Диана Сръндашка — IX д клас
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Морско синьо

Взирам се в 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…

Габриеле Руменова — випуск 1996 г.
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Море

Море, ти толкова истории си чуло
и толкова съдби във тебе спят,
но моята съдба е друга,
различна, неизвестна досега.

Море, как аз мечтая
да ме прегърнеш в своите води,
да чувствам как в мен огънят изгаря,
потулен от пенливите вълни.

Море, аз искам ти да ме обичаш,
аз искам да получа твоя благослов,
да имам синева, безмълвие и пясък,
да мога да почивам сред любов.

Море, нуждая се от тебе;
ти си ми всичко — и баща, и брат.
Аз искам нещичко съвсем мъничко,
а то е — да живея в твоя свят.

Море, аз няма да те моля
да ме приемеш там, при теб.
Пристъпвам аз напред по моста…
и край! Аз вече съм във твоя плен.

Вяра Николаева — IX б клас
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За Спомена, Мечтата и 

Вълшебството.
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Диана Сръндашка — IX д клас
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* * *

Не знаят бледните светулки,
че изгревът ще ги изтрие.
И след смъртта им аз ще сляза
очи в морето да измия.

А нощни, луди пеперуди,
роса ще пият скрити в миди
и тишината като струна
ще прозвъни, ще си отиде.

Жените ще преспят мъжете
с любов, с целувки и ракия,
а аз в сърцето си ще скътам
млад спомен — слънчева магия.

* * *

Хей, щурче, ела да ми посвириш,
да събуеш тежките обувки.
Хайде да си тръгваме, побързай
по трева от вятър и целувки.

Погледни ги — мислят ни за луди,
погледни ги — с укор в нас се взират.
Хайде с камък пак стъкло да счупим
пък ще има после да ни дирят.

Хайде тръгвай по пътека бяла
идвам с теб да търся свойто име,
а когато почна да старея,
пак с цигулка в щурав превърни ме.

Галин Стоев — випуск 1988 г.
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* * *

Мнозина бисеротърсачи
умряха бедни:
съдеха за бисера
според черупката,
съдеха за бисера
според дълбочината,
съдеха за бисера
по всичко друго
само не според
сърцевината.
Мнозина бисеротърсачи
умират.
Раждат се колекционери на черупки.

Павлина Милкова — випуск 1996 г.
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Детство

Откъснах цвят от синьото море,
погалих нежно тръпнещия прилив,
прибрах дълбоко късчето небе
и пуснах волно скитащите сили.
Намерих снежнобяла раковина
и с ветрен пясък цяла я напълних.
Студена, през вълна от прах преминах
и морското безмълвие изпълних.
На дъното в дворец от водорасли,
където детски сънища сънувах,
открих, че вече твърде съм пораснала
и в своя сън не мога да пътувам.

Галина Генева — XI г клас
(стихотворението е писано в IX клас)
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Лудото

Лудото. Така го знаеха. Не по име, а по поведение. Вечно 
си седеше на онази улица, която дори през зимата бе огряна от 
слънцето. И се усмихваше на хората. Понякога те се спираха, 
отделяха се от сивата тълпа на ежедневието и му хвърляха по 
някой лев в изтърканата филцова шапка, легнала в краката му. 
Тогава Лудото проговаряше.

Приказваше уж на себе си, все така усмихнат и замислено 
загледан към шапката, но всъщност говореше на човека. 
Думите му се лееха като лека светлина, като топъл кадифен 
лъч към милостивия господин или госпожа, отпуснали кесията, 
а може би дори и сърцето си. Говореше тихо, но ясно. Не 
благославяше, не благодареше, а направо започваше като че 
ли някаква прекъсната приказка. Разказваше за човешката 
любов, освободена от покварата на нуждите, за приятелството, 
за човешкото щастие. Някои от хората оставаха, било заради 
кадифения му глас, било заради смисъла, който долавяха зад 
простите, въздействащи думи. Други продължаваха да крачат 
напред в сивото си ежедневие, по правата си, самотна линия 
на съдбата. А Лудото нареждаше след тях, сякаш се надяваше 
думите му да застигнат отдалечилия се човек, да пробият 
път до сърцето му през облаците на огледалната, монотонна 
всекидневност.

Понякога пред него се спираха и зли хора, които ритаха 
шапката му или го заплюваха открито. Лудото посрещаше 
обидите им с топлата си усмивка; отговаряше с думи — 
за красотата на Живота и вечното щастие, за човешката 
съпричастност и вярата в Бога.

Много рядко Лудото запяваше и тогава, дори да бе най-
мрачният ден от зимата, слънцето си пробиваше път през 
облаците и галеше лицето му, окуражително усмихнато към 
човешката сивота. Песента му винаги бе тиха и замислена, 
красива и мелодична. Един път неволно я дочу някакъв 
свещеник и запленен от нежните преливащи звуци, го бе 
поканил да участва в църковния хор на града. Тогава Лудото 
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спря да пее, вгледа се в черното расо на отеца и с неизменната 
си блага усмивка на светец започна своята приказка, която 
подемаше всеки път, когато някой му даваше дребни пари. 
Свещеникът, омагьосан, слуша повече от час, отворил широко 
очи и сърце за простите думи, които като музика излизаха 
от устните на момчето. Когато накрая се наложи да тръгне, 
тъй като закъсняваше за проповед, свещеникът дълго време 
се обръщаше назад към Лудото, което седеше прегърбено, 
завито с парцаливото си палтенце и стопляно от ослепителната 
чистота на собствената си усмивка. Този ден свещеникът 
изнесе най-хубавата си проповед. Той говореше с думите 
на момчето, запазили своята простота и съвършенство чрез 
недъгавостта, успяла да го изолира и защити от убийствената 
сивота на живота.

А Лудото, през това време, в което отецът вливаше 
светлина в тъмните човешки души, просто си седеше и гледаше 
замислено напред, все така усмихнато. Струваше му се, че 
жената, кацнала на една от колоните на отсрещната стара 
сграда, го гледа и му отвръща с усмивка. Мраморната й ръка 
бе издигната за поздрав. Сърцето на недъгавото момче тихо 
пулсираше в ритъм с песента, която, изтъкана от светлина, 
звучеше в главата му. Знаеше, че животът е хубав, защото 
неговата приятелка — жената на отсрещната сграда — ще го 
чака усмихната и утре, и вдругиден.

Така течеше животът на Лудото. Всеки път, когато хората 
се спираха и му хвърляха пари, той започваше да им говори 
тихо за красотата, загледан в жената с ръка, вдигната за 
поздрав.

Мартин Томов — XI е клас
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Беглец в нощта

Гъсти, черни облаци бяха покрили небето. Луната не се 
виждаше. Черната пасмина поглъщаше бледата й светлина. 
Той ускори крачки. Чувстваше, че те са зад него. И беше 
прав. Дълги сенки протягаха невидимите си ръце към него. 
Нещастието беше навсякъде около тялото му. Тишината беше 
влудяваща. «Но какво ми става?» — замисли се той. — «И друг 
път ми се е случвало.» Хората казваха, че той не е обикновен 
човек. Често нещо черно изплуваше от бездната, загнездваше 
се в съзнанието му и пускаше дълбоко корени. Този път бяха 
дошли сенките. Те се вкопчиха в него, разклатиха го и се 
разстлаха по тялото му. Той почувства болката, страданието 
и… страха. Мисъл прободе мозъка му: «Този път няма да се 
измъкна!» Но веднага махна с ръка — винаги, щом пожелаеше, 
успяваше да прогони тъмнината в бездната. «Ето, сега ще я 
прогоня.» Той напрегна съзнанието си. «Ти си беглец, но от 
нощта не може да се избяга!» — това бяха думите на Мрака. 
О, Господи, какво става!?! Тялото му олекна, а душата му 
се издигна нагоре. Безжизнената маса месо се строполи на 
паважа…
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Пъстрата градина

Момиченцето остави кошницата върху мокрия сняг. 
Типичен февруарски ден — със студен и остър като бръснач 
вятър. Детето, с бледо лице, дълга руса коса и небесно сини 
очи, се надяваше поне днес да продаде част от плодовете си. 
То седна върху мръснобелия сняг и започна да наблюдава 
минувачите. А те, увивайки се по-добре с дебелите си кожуси 
и с вълнените си шалове, бързаха към затоплените си домове. 
Само някои хвърляха бърз и припрян поглед към нещастния 
предмет с русата коса, седнал в края на улицата върху бялото 
одеяло. Момиченцето се замисли. Искаше му се да не е тук. Не 
можеше да разбере как е устроен животът. Защо тези големи 
хора имаха толкова много дрехи, а тя имаше само една рокля 
на цветя. На нея също й беше студено. Тя не обичаше този 
сив и безвкусен живот. Харесваше си нейния — онзи, който 
се появяваше, щом затвореше очи. Появяваше се пъстрата 
градина, с многото цветя. Тя обичаше цветята. Сини птички 
хвърчаха и пееха на воля. Тя можеше да разговаря с тях. 
Разказваха й хиляди приказки за тази огромна, пъстра градина. 
Имаше изворчета с кристална вода и множество фонтани. 
Беше светло, ама много светло. Момиченцето отвори очи — 
отново видя забързаните минувачи и мокрия, мръснобял сняг. 
Нощта беше настъпила. Детето искаше най-много от всичко да 
бъде в онази градина… и отново затвори очи.

На сутринта първите минувачи намериха студеното тяло 
на момиченцето. На лицето му грееше усмивка.

Даниел Цонев — VIII б клас
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* * *

Прегръдка в сянката на мрака,
разхождам се сред паднали листа,
душата ми отронва се със мъка
и търси жадно пролетта.

Зад свитите завеси на лъчите,
на изток от студеното море,
бледнеят и ме гонят сред вълните
мечтите на едно дете.

Догаря бавно във очите
с последни мигове безгрижността,
отиват си — за тях е вече време,
напуска ме невинното на моята душа.

И бавно, бавно със зората
се вдигат слънчеви лъчи,
обгръщат мойто мокро тяло,
пропито от солените вълни.

И ставам чисто и добро момиче,
окъпано в лазура ясен,
прегърнато от синьото море,
танцуващо със принца — вятър.

Инна Стоева — VIII б клас
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Стефан Манчев — X г клас
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