
   

  

             Мили приятели, 
 
   Изключително сме щастливи 
да ви съобщим, че вестник 
„Диагноза: класик” навършва 
една година този месец. Група 
ентусиасти решихме да 
възвърнем тази хубава 
традиция през 2012г. и дълго 
време подготвяхме първия си 
брой. За съжаление хубавата 
ни заглавна статия, а именно 
интервюто с Петьо Ангелов, 
„човекът, който знае 
четиридесет езика”, се 
превърна в едно тъжно 
интервю. Тъжно, защото Петьо 
ни напусна броени дни преди 
излизането на броя.  За тази 

година променихме и 
намалихме състава в екипа си, 
но работим с пълна сила, а 
желанието го има. А докато го 
има него, ще има и вестник! 
Издадохме едва пет броя, в 
които обаче беше вложено 
много старание. Отразявахме 
събитията в НГДЕК, смяхме се, 
припомняхме си, споделяхме..и 

ще продължим. И защото 
вашето мнение е от голямо 
значение за нас, създадохме 
официална страница на 
вестника в социалната 
мрежа. Там се допитахме с 
вас какво бихте желали да 
публикуваме тук, и както 
можете сами да се убедите, 
се стараем да го правим още 
от този брой.  
С оглед на случващото се в 
гимназията, решихме да не 
заемаме твърда позиция по 
въпроса в ролята си на вид 
институция. И без нашата 
намеса се изговори и изписа 
достатъчно по останалите 
медии. 
 
                   ...Продължава на  
                                    стр.4 
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В броя ще видите: 
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  Събуждаш се едва-едва. 

Поглеждаш заледения 

прозорец и с мъка 

осъзнаваш, че днешният ден 

няма да е от най-добрите. В 

автобуса дребна бабка те 

настъпва, блъска те и те 

ругае, в метрото мирише на 

пот... мда, няма по-добро 

събуждане! Излизаш на 

„Сливница“ и веднага 

усещаш мириса на изгорели 

гуми, трева. Заледено е. 

Цяла случайност е, че още 

не си паднал, а вече си 

стигнал до последния завой 

преди ул. „Баба“. Изведнъж 

се подхлъзваш, падаш и 

усещаш болка в гърба... ех, 

НГДЕК!  

Влизаш в училище и, 

разбира се, тук няма как да 

не спомена „стената” - 

мястото, на което всички 

искат цигари, а всъщност 

никой няма. По-хитрите ги 

крият, но другите са по-

милостиви. И все пак, ако 

дължиш цигара на някого, все 

някога ще я върнеш- и то 

двойно. Отиваш в лавката за 

кафе, нареждаш се най-кротко 

на опашката и изведнъж 

нахален триметров “заек” те 

прережда... няма да има кафе 

днес. 

Първият час минава добре, все 

пак е история- любимият. 

Следва старогръцки. Госпожата 

влиза, поглежда строго всички 

и решава да изпита на думи... 

двойка. Денят се подобрява 

още повече с трети час 

латински, който учудващо 

обаче минава добре. Голямо 

междучасие е, половината 

училище се изсипва на 

„стената”, другата половина на 

баничките, където е толкова 

пълно- нахалните зайци отново 

се бутат като обезумели. 

Връщаш се към училище, а 

кучетата те обикалят и скачат, 

за да отмъкнат храната ти, до 

която си се добрал с триста 

зора. В училище четвърти час 

физическо се отразява добре, а 

биологията тепърва предстои. 

Госпожата започва да 

проверява и решава да изпита 

някого... ТЕБ! Уау, тройка. Е, по

-добре е от двойка, хаха.  

 

Оф, денят става още по-

скапан... във физиката и 

математиката времето тече 

бавно (трудно е да се каже, че 

времето тече)- с изпитваници, 

добре, че този път поне не 

си ти. След училище всички 

се изсипват на главния 

вход, повечето незнаещи 

какво правят там, но все пак 

стоят... Всеки тича 

нанякъде, вика и мята 

раници, якета, цигари... 

Разбира се, отново има 

недоволни и протестиращи 

СРЕЩУ и ЗА госпожа 

Папазова, но ти не заемаш 

страна... медиите 

достатъчно прекаляват.  

 

Решаваш да излезеш с 

приятели, но поради 

навалицата към метрото, 

стигаш до там за 20минути, 

за които си научил целия 

социален живот на 

съученичките около теб. 

Излизате най-накрая с 

твоите хора, забавляваш се 

и очакваш да се прибереш 

и да съобщиш „добрите” си 

оценки на родителите ти. 

Дали ще има наказание или 

викане? Е, никой не знае... 

 

 

Един ден в НГДЕК  

Петьо Димитров 
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Представяме ви една 
статия на финландеца 
Томас Пеканен, който 
посетил България през 
1988г. В нея той разказва 
за преживяванията и 
впечатленията около 
конгреса по класически 
езици, провел се в София 
в периода 9–14 май. 
 

Първият ден бе отреден 

за приемане на гостите, 
които получиха 
изключително комфортни 
стаи в хотелския комплекс 
на профсъюзите „Бояна“, 
приятно място извън града. 
Тържественото откриване 
се състоя в Софийския 
университет „Св. Климент 
Охридски“, с който 
класическата гимназия 
работи в най-тесни връзки. 
След като бяхме закарани 
с автобус от хотела до 
университета, изкачихме 
се по величествените 
стълбища, на чийто 
стъпала се бяха 
разположили момичета, 
облечени в бели блузи и 
черни поли, и 
поздравяваха 
пристигащите. 
Чуждестранните гости 
заеха своите места на 
подиума близо до 
катедрата, зад маса, 
покрита със зелена 
покривка. Първата реч 
произнесе г-жа Гергина 
Тончева, забележителната 
директорка на Гимназията, 
която поздрави гостите и 
пламенно и подробно 
разказа за своята 
Гимназия и за състоянието 
на хуманитарните науки в 

България. Моята реч бе 
озаглавена „Калевала и 
латинската култура във 
Финландия“. Всичко това бе 
произнесено на различни 
съвременни езици, но 
преводачите веднага 
превеждаха казаното на 
български. След обеда, който 
взехме в университетското 
кафене, се събрахме отново в 
залата, за да разговаряме за 
обучението по старогръцки и 
най-вече по латински език. 
 
 
Единадесети май е празникът 
на славянските апостоли 
Кирил (който по-правилно се 
нарича Константин) и неговия 
брат Методий, които около 
855-864 г. създават 

славянската азбука и 
старославянската 
литература, превеждайки на 
своя език някои части от 
свещеното писание и 
литургични текстове. Този 
ден, както подобава, се 
чества тържествено и в 
Гимназията, наречена на 
името на Константин Кирил. 
Сутринта се отидохме в 
Гимназията, където бяхме 
посрещнати от сладката 
песен на девическия хор. 
След като за кратко 
говорихме в кабинета на 
директорката Тончева, 
излязохме на двора 
наблизо, където всички 
ученици бяха вече 
подредени по класове. 
Хорът пееше, а 
директорката Тончева 
поздравяваше всеки един 
клас поотделно,  

СПИСАНИЕ MELISSA, №  31, ANNO 1988, PP.14-15. 
МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС, 9-14. МАЙ, СОФИЯ 

Превод: Димитър Драгнев 
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като той ѝ отговаряше със 

силен глас, по войнишки, 

произнасяха се речи, 

раздаваха се стипендии на 

най-добрите ученици.  

Най-накрая на всички 

учители и учителки от 

Гимназията и на нас гостите 

бяха подарени много цветя. 

След това с шествие през 

града стигнахме до 

паметника на Кирил и 

Методий, където празникът 

продължи с песни и речи. 

След като почетохме 

славянските светци, 

влязохме в катедралата 

„Александър Невски“, в чиято 

крипта са изложени 

изключително ценни икони.  

Там училищният хор за 

църковна музика на 

Националната гимназия изпя 

старинни български 

песнопения. Когато 

изпълнението приключи, 

всички заедно изпълнихме 

„Многая лета“. 

 

След обяда в ресторант 

„България“ в краткото 

свободно време бяхме 

приети от министъра на 

културата на България в 

неговото министерство. 

Трябваше да напусна този 

разговор предварително, тъй 

като трябваше да бързам за 

Софийския университет, 

където в пет часа следобед 

произнесох пред около 40 

слушатели своята реч „За 

поемата Калевала“ на 

латински. Вечеряхме в 

кафенето на университета, 

разговаряйки на латински с 

професора по латински 

Димитър Бояджиев и с други 

хора, а след неговото 

затваряне продължихме 

угощението в ресторант 

„София“ до късна нощ, 

пеейки и говорейки на 

латински. 

 

Прекалено много неща се 

случиха в малкото дни, за да 

мога да ги разкажа накратко. 

Преди не знаех нищо за 

България, която никога не 

бях посещавал. Беше ми 

известно, че финландска 

дивизия се е биела в руската 

войска през 1877-78 г., за да 

освободят българите от 

турско иго, понеже военна 

песен, която разказва за 

финландците, биещи се в 

Балкана, и днес се пее и е 

популярна сред всички 

финландци. По време на 

Латинската ваканция в Ница 

през 1987 г. се бях запознал 

с учителките от Класическата 

гимназия в София Надина 

Радева и Лили Йорданова, а 

заедно с тях и с г-жа 

Тончева. 

 

Още на летището разбрах, че 

съм пристигнал в град на 

рози. Тогава Лили 

Йорданова, подавайки ми 

роза, ме поздрави. 

Изключително приятен 

спомен имам и от г-н Богдан 

Мирчев и неговата съпруга 

Краси (и двамата професори 

по немски език), които ни 

возеха със своята кола и ни 

показаха крайградските 

забележителности, сред 

които Драгалевския 

манастир. 

 

Продължение от стр.1  

 

... Благодарим ви за подкрепата! Всеки 
закупен вестник  е крачка напред към 
публикуването на нов брой. Ако имате 
желание да станете част от сплотения ни 
екип и имате идеи, искате да покажете 
своята креативност- не се колебайте да  
се свържете с нас!  
Вече една година продължаваме делото  
на предшественика ни „КласиКу-ку”, но  

се надяваме да се задържим още години, 
през които да ви даваме поводи за радост. 
Изпращайте своите предложения, статии и 
творби на ел.поща diagnoza_klasik@abv.bg 
или във Facebook страницата ни- “Диагноза: 
Класик”. 
Честит ни рожден ден! Четете вестник 
„Диагноза: класик” ! 
 
                                                  От екипа  
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т София тръгнахме по тъмно, още 

рано в зарана. . . 
Царски гробници във Вергина видяхме 
и стана тя каквато стана, 
към Катерини се отправихме, в 
“Посейдон палас” да починем,отморим, 
и на сутринта – по дълъг път да 
продължим… 
Метеора, великите скали - чудо на 
природата, 
а после пък потеглихме към Атина и 
агората. 
Гледките прекрасни нашите сърца 
плениха 
и душите ни за дивости освободиха. 

Снимки, песни, в ритъм на сиртаки в 
стъпки лесни 
лудувахме в нощите, по уличките тесни, 
тесни. 
Почетната стража пред парламента 
видяхме 
и на костюмите с пискюли много им се 
смяхме! 
Залезът в Сунион изтървахме, 
но пък изгрева и града отвисоко 
видяхме… 
Грандиозните колони на Партенона 
ни препратиха към състезания на 
стадиона. 

Олимпийци с колесници и множество игри- 
вживяхме се в роля предадена от храбрите 
деди: 
„Да не се предаваме, да се борим и да 
победим” 
с почести да се увековечим, венци да 
закачим. 
Елевзина и Коринт са приказни места 
взимай картата и тръгвай начаса! 
В Навплион ще усетиш морска атмосфера, 
ще излизаш по улиците, ще поздравяваш: 
„Калимера, калиспера” 
Ще видиш и ще покориш крепостта           
Паламиди и ако си издръжлив ще похапнеш 
ти скариди… 
В Делфи с оракул да се посъветваш, в 
бъдещето да се взреш 
истината за живота сам да разбереш. 
Грешките си да пресметнеш, внимавайки да 
не заспиш, 
за да можеш ти напред да продължиш! 
В Солун Свети Димитър ще те 
покровителства от Бяла кула, 
а ако не го почиташ ще те метне при акула. 
Времето с разходки оползотвориш ли, 
разгледаш всичко, имаш ли пара- 
най-накрая ще искаш да се върнеш у дома! 
Защото впуснеш ли се в гръцко 
приключение, 
ще се върнеш в пълно удивление! 
Ще помниш практиката вечно, знай 
стягай куфара, рискувай и мечтай! 
С приятели създай емоции незабравими 
на местата посетени вече тъй любими!!! 

Мария- Юлита Зехирова 

Фотограф: Бетина Борисова 
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Cлучвало ли ви се е просто да 

седите и да гледате телевизия, 

и несъзнателно да започнете да 

си превеждате чутото, да 

слушате музика и да мислите 

как би звучала на старогръцки? 

Е, това е само една от 

деформациите на съзнанието 

ни, до които ни довежда 

НГДЕК. Чудили ли сте се как 

би изглеждал света, ако тези 

езици, които гимназията ни 

предоставя, 

бяха още 

живи? 

Сигурна съм, 

че мнозина са 

се чудили на 

избора ни и 

показвайки 

своята нулева информираност, 

ви питат дали учите балет или 

какъв на какъв инструмент 

свирите в тази Класическа 

гимназия..Докато слушаме как 

ABBA пеят „Sub luna salta-

mus”, а U2- “Gloria, in te domi-

na, Gloria,exultate, gloria..” (е, и 

много метъл групи наблягат на 

латинския,но няма да ви 

отегчавам с такива неща) , 

превръщаме натрупаните през 

годините знания в забавна 

игра. Интересен е фактът, че 

първотипът на пънкарското 

общество идва още от Римско 

време, когато гладиаторите 

гордо развявали шлем с 

перчем. Орфей пък пленявал 

хора и животни с китарните си 

сола, а Язон, бандата и най-

верните им фенове били на 

световно турне. Може и да не 

знаете, но приятелите на Сизиф 

го наричали „rock star”... 

Представяме ви някои 

интересни заглавия на песни в 

латински вариант, както и два 

безсъмнени хита (как ли пък 

не..) , преведени, разбира се, от 

класици- ентусиасти. А чели ли 

сте историите за „Ἅρειος 

Ποτὴρ καὶ ἡ τοῦ φιλοσόφου 

λίθος“ ? 

Можете да помогнете за 

развиването на тази статия като 

рубрика, като понапрегнете 

речниковия си запас и го 

смесите с меломанщината си 

(че даже може и филми), и ни 

изпратите вашите предложения.  

“ И ЗА КАКВО СА ТИ ТЕЗИ МЪРТВИ 

ЕЗИЦИ? “ 

Рада Бонева 

Познайте песните: 
 
Tempora bona, tempora mala 
Fac quod amas 
Vere insane alte  
Esto 
(Pecunia) mihi amorem emere 
non potest 
Luce meum ignem  
Heri 
Nos et eos 
Iuvate! 
Potior solius cordis 
Sumus victores 
Habitans in extremo  
Huc sol venit 
 
               *отговори-на стр. 13 
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О, tigre, tigre,  

tibi pecunia est?  

Tibi pecunia est -  

pulchras feminas! 

О, tigre, tigre,  

pecunia cares - 

pecunia cares, 

anos veteres! 

О, tigre, tigre,  

tibi pecunia est? 

Tibi pecunia est - 

currus aurei! 

О, tigre, tigre,  

pecunia cares - 

pecunia cares, 

currus veteres! 

Тези два несъмнени хита няма как да не ги познаете обаче:  

Pluit lapidibus, pluit e caelo \2 

cecidit mi gutta in cor meum! 

 

Placet mi, Helenion, 

ut concumbat tibi \2 

atque cantem sibi: 

Pluit lapidibus, pluit e caelo \2 

cecidit mi gutta in cor meum! 

 

Meministi, Helena, primae congressionis? 

Meministi, Helena, basioli primi? 

Meministi, Helena, consuetionis nostrae? 

 

Pluit lapidibus, pluit e caelo \2 

cecidit mi gutta in cor meum! 

 

Placet mi, Helenion, 

marem ut genueris, 

ac nomines Georgium 

mallum illi ne sit! 

„АМЕРИКАНЦИТЕ  ОТКРИВАТ  БЪЛГАРИТЕ  

1834-1878Г .”  

АВТОР  :  ДЖЕЙМС  Ф. КЛАРК  

Ето какво каза за книгата 

проф. Ваня Лозанова, 
преводач и съставител на 
книгата: “Това е сборник от 14 
статии, които били писани от 
американския мисионер 
Джеймс Кларк и публикувани 
в различни американски 
научни списания, сега за пръв 
път българският читател 
може да види събитията в 
българските земи от това 
време през погледа на един 
чужденец. Описва се 
ежедневният живот на 
българите и едни от 
мисионерите Бенджамин 
Баркър останал удивен от 

сплотеността в българското 
семейство, в българското 
селото. Засяга се и въпросът 
за българите в Македония. 
Джеймс Кларк предприема 
пътувания из Солун, Охрид, 
Битоля, където разговаря с 
местните хората и навсякъде 
пита „Къде е България?” и 
всички му отговаряли „Вие 
сте в България”. 
Описва се и Априлското 
въстание, това е един 
изключително обективен 
източник за това събитие, тъй 
като американските 
мисионери били застрашени 
от изгонване, ако вземат 
политическа позиция. 

Много 
от тези 
статии виждат бял 
свят едва преди няколко 
години. Например 
репортажът за кланетата по 
време на Априлското 
въстание остава 
непубликуван от 
американските периодични 
издания по това време.Той е 
публикуван сто години след 
написването му от внука на 
Джеймс Кларк.” 
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КАКВО СЕ СЛУЧВА ПРЕЗ МАЙ... 

 
1707 г. — Кралство Англия и 
Кралство Шотландия се  
обединяват под името Кралство  
Великобритания.  
1873 г. — Излиза първият брой на 

вестник „Будилник“, редактор на който е  
Христо Ботев. 
1931 г. — В Ню Йорк е открит 102-етажният 
Емпайър Стейт Билдинг 
02.05.  
1876 г. — Георги  
Бенковски обявява  
преждевременно  
началото на 
Априлското въстание. 
03.05 
1937 г. — Маргарет Миче л  печели  наградата 
Пулицър за книгата си "Отнесени от вихъра". 
1959 г. — Обявени са първите награди  
Грами. 

04.05. 

2001 г. — Папа Йоан Павел II започва 
пътуване, наречено по стъпките на Свети 
Павел — от Гърция до Сирия и оттам до 
Малта. 

1979 г. — Маргарет Тачър става първата жена 
министър-председател на Обединеното  
кралство. 
05.05 
1876 г. — При потушаването на Априлското 
въстание е извършено Баташкото клане. 
06.05 
1899 г. — Айфеловата кула официално e  
отворена за посетители. 
07.05 
1099 г. — Кръстоносците достигат Йерусалим 
по време на Първия кръстоносен поход. 
08.05 
1886 г. — Фармацевтът Джон Пембъртън  
създава газирана напитка, която по-късно 
става популярна като Coca-Cola. 
09.05 
1927 г. — Канбера става столица на  

Австралия на мястото на 
Мелбърн. 
 
1994 г. — Нелсън Мандела полага 
клетва като първи чернокож 

президент на ЮАР 
 
11.05 

330 г. — Столицата на Римската империя се 
премества от Рим в Константинопол. 
 
12.05 
2001 г. — За първи път се излъчва шоуто 
“Стани богат”. 
14.05 
1643 г. — Четиригодишният Луи XIV става 
крал на Франция след смъртта на баща си — 
Луи XIII. 
15.05 
1940 г. — "Макдоналдс" отваря първия си  
ресторант в Сан Бернардино, Калифорния. 
16.05 
1804 г. — Наполеон се провъзгласява за 
император на Франция. 
17.05 
1498 г. — Корабите на Васко да Гама достигат 

до Индия.  
 
 
1902 г. — Куба става независима от 
САЩ република.  
 

 
21.05 
1904 г. — В Париж е основана 
Международната федерация на футболните 
асоциации (ФИФА).  
23.05 
2002 г. — Започва Апостолическото 
поклонничество на папа Йоан Павел II в 
България. 
24.05 
1832 г. — Гърция е обявена за кралство. 
26.05 
1876 г. — След неуспеха на Априлското 
 въстание Панайот Волов се отправя за  
Румъния и при опит да премине буйните води 
на р. Янтра се удавя. 
27.05 
1850 г. — Населението в Белоградчишко се 
вдига на въстание, прераснало в цяла 
Северозападна България и известно като 
Видинско въстание. 
29.05 

1876 г. —Четата на Христо Ботев 
овладява пътническия параход 
„Радецки“ и заставя капитана да 
спре на българския бряг при село 
Козлодуй. 

 

1 

МАЙ 

10 

МАЙ 

20 

МАЙ 

31 

МАЙ 

Ани Стоянова 
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Не всеки ден човек може да види в 

центъра на София хора, облечени в 

чаршафи или гладиаторски битки, освен 

ако учениците от Класическата гимназия 

не са организирали античен празник, 

както се случи на 30 април. Още в ранния 

следобед под лъчите на жаркото слънце 

започна трескава подготовка – разнасяха 

се щитове, чаршафи, група 

деветокласнички се бореха със 

старогръцко-българския речник, за да 

открият как се пишат имената на 

старогръцките богове. Така времето 

отлетя бързо и неусетно, настъпи часът! 

Понеже нито един античен празник без 

шествие е немислим (то и демон без фетиш 

е немислим) , и ние открихме празника с 

шествие. Начело на него застанаха 

главните гръцки богове, китните 

„антични” девойки веднага се  

 

 

 

наредиха зад тях, да са по-близо до 

известните. Panem et circenses казал поета 

Ювенал, за да укори съвременниците си, 

които искали само безплатен хляб и 

зрелища (нещата от тогава не са се 

променили много). След шествието 

преминахме към зрелищата, за да има 

поне веднъж олимпиада и в България . 

Както повелява традицията σπονδοφόροι 

известиха в гимназията началото на 

подготовката на състезателите за 

За да усетим още по-добре духа на Античността, на сцената на летния театър група 

класици се превъплътиха в едни от най-забележителните личности от Древна Гърция 

и Древен Рим. Те се бяха събрали на симпозиум, където обсъдиха по-важните клюки 

от изминалите няколко хиляди години - например  с кой Елена изневерявала на 

Менелай. Като стана дума за клюки, няма как да не споменем Пития, която като 

пророчица знае всички клюки в Елинския свят. Цезар, като видя Брут каза „Бруте, пак 

ли ще ме убиеш?”. 

Накрая завършихме празника с античен харлем шейк. Георги Митов 
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На 18 и 19 май  в столицата ще се проведе 
събитието "Нощ на музеите". Над 30 музея 
и галерии в София ще отворят врати за 
всички, които искат да разгледат 
експозициите в една нощ. Входът за 
събитието е безплатен. Организират се 
игри с награди за обикаляне по музеите. 
Обикновено вратите се отварят от 18:00ч. 
и продължават да работят до 24:00 ч.  

 

"Интелектуалците през 

Античността - Хораций" , лекция от 

семинара "Интелектуалците през 

Античността", лектор Вяра 

Калфина;    Софийски университет   

„Св. Климент  Охридски" , начало 

18:00ч. , 185 аудитория. 

КУЛТУРЕН АФИШ 

 ГЕОРГИ МИТОВ 

- „Античната драма в 

България” Софийски 

университет „Св. Климент 

Охридски”, начало 17:00ч., 

176 аудитория. 

 

„История” на Херодот , 

отворена лекция на проф. 

Богдан Богданов; НБУ, 409 

аудитория „проф. Васил 

Стоилов”,                   корпус 1, етаж 4, 

начало                                                      

18:00ч. 

17 

МАЙ 

22 

МАЙ 

29 

МАЙ 

http://www.peika.bg/Sofiya_l.ct_i.60528.html
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...Някои от вас знаят, че предшественика на вестник "Диагноза: Класик" се е казвал 
"КласиКу-Ку". Връщаме времето назад и в този и следващите броеве ще ви показваме 

някои от най-интересните моменти от архивите на вестника от 90тте години. 
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Ти си моето тик-такащо безвремие. 

Навсякъде разпилени циферблати 

и нелогично много вдъхновение. 

 

Ти си моята двупосочна безтегловност. 

Тук-таме откраднати наслади 

и неразумно много разточение. 

 

Ти си моето отричано безбрежие. 

Безкрай преплитащи се релси 

и нескрито много (изтичащо) забвение. 

 

Ти си моето мастилено безсилие. 

Безброй пресушени кафеварки 

и (не)рисувано в монолози  

откровение. 

 

Не. 

Ти си само тъжна констатация. 

Флаш-бак и мисли на аутодафе – 

и стрелките на часовника ми 

отдавна вече са други. 

МЯСТО ЗА СЕБЕИЗЯВА 
Тик-такащо безвремие 

Милена Милтенова 

Сама 

Сама съм. Страх ме е.   

Да продължа ли? Ами, време е.   

Трябва, но не мога-   

какво направи с мен,за бога?!   

 

Мисълта за теб ме буди нощем.   

Споменът за теб ме тормози още.   

Ала дерзанието у мен е тъй приятно-   

Напомня миналото, вероятно..  

 

Все още тъгувам.   

Все още тебе сънувам.   

Теб все още жадувам   

и искам    твоите  устни пак да 

целувам.   

 

Светът е безмилостен, нечестен.   

А правилно ми каза- няма да е лесно.   

Всичко се върти, а аз оставам 

неподвижна.   

Липсваш ми. И как не- че то се вижда.   

 

Съдбата хванала съм за ръка,   

чувствам постепенно се изплъзва.   

Време е да продължа-   

тая мъка взе да ми омръзва.  

Рада Бонева 
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нгдЕКСКЛУЗИВНИ НОВИНИ  

Политическите избори са вече факт. 

Голямата изненада за българския народ 

е кандидатурата на неминуемите 

фаворити Depeche Mode. Те имаха 

силна предизборна кампания и 

организират концерт по този повод на 12 

май 2013г. С парите от билетите 

Depeche mode обещават да повишат 

ученическите стипендии в НГДЕК, 

заплатите на завършилите, и да 

установят латинския като втори 

национален език. Новините вече ще се 

излъчват и на старогръцки, „Диагноза: 

Класик“ ще става ежедневник. Най-

новият албум на групата е в чест на 

отличниците от профил Грецистика - 

“Delta machine”. За концерта си бандата 

е избрала специален сетлист, 

разглеждащ различни политически 

проблеми:  

1. Personal Jesus 

2. Secret to the end 

3. Broken 

4. It's no good 

5. Wrong 

6. Everything counts 

7. Happens all the time 

8. Useless 

9. To have and to hold 

10. Lie to me 

11. Never let me down again 

12. Just can't get enough 

Depeche Mode обещават също и порция 

тройка кебапчета с гарнитура и от 

домашната ракия на бай Пешо за всеки 

гласоподавател. Изберете бюлетина 

№1001. Купуването и продаването на 

гласове е престъпление. 

Сериозни съмнения се появиха в самоличността на Огнян Радев. Група учени смятат, че 
родният (екс) учител по История на културата копира от Черноризец Храбър. За него се смята, 

че това е просто псевдоним на Симеон I. Учените пък смятат, че зад самоличността на Н. А. Кун 
се крие именно г-н Радев. Един Зевс знае.. 

Дисниленд е вече и в България! 
Невероятна локация, близо до 
столицата, десетки атракциони за малки 
и големи, и много забавления - това е 
вашето място за семейно забавление!В 
Дисниленд, Перник, ще откриете: влакче 
на ужасите с откачащи се релси; къща 
на духовете със специални фигури от 
местния футболен и поп-фолк елит; 
пернишка въртележка; кът за винкелна 

забава; всяка вечер - светлинно шоу с 
неочакван край; музей на винкелните 
фигури; пернишка дискотека; басейни с 
екзотични риби (плуване само срещу 
подпис за освобождаване от 
отговорност); шатра за предсказания 
"Пернишка карма"; павилиони за скара, 
семки и захарен памук на винкел - с 
безплатна боза; 24 часа медицинска 
помощ. 

Информационна агенция “Класически умотворения” 

Тази година отборът по баскетбол за мъже на 

НГДЕК беше поставен в една група със СГСАГ 

„Христо Ботев” , СМГ „Паисий Хилендарски” и 

НПМГ „Акад. Л. Чолаков” , в турнирът за Купата 

на швейцарските учители. Регламентът разделя 

един мач на две части от по 15 минути с право на 1 

прекъсване във всяка една. Баскетболистите ни не 

изпитаха затруднения въпреки намаления си 

състав и победиха заслужено с 48:23 в първия мач 

срещу Софийската гимназия по строителство, 

архитектура и геодизия. Вторият мач срещу 

Софийската математическа гимназия беше 

особено оспорван, като минути преди края 

червено- черните водеха пред противника си със 

солидна преднина от 8 точки. Няколко грешни 

подавания обаче се оказаха фатални и мачът 

завърши при резултат 38:44 в полза на 

математиците. 

В последния мач от групата срещу НПМГ 

играчите ни показаха отново солидна защита, но 

не успяха да се възползват от шансовете си в 

нападение, като завършиха с едва 1 вкарана точка 

през втората част. Въпреки крайния резултат- 

19:28 в полза на отбора от природо- 

математическата гимназия, баскетболистите ни се 

класират напред, поради факта, че противникът 

игра с картотекирани играчи въпреки забраната в 

регламента на турнира. 
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ВРЕМЕУБИЕЦ 

ОВЕН 

През месец май 
енергията ви ще се 
увеличи. Това е 
подходящ момент за 
норматива по 
физкултура. Може да 

се заемете с финансови въпроси, 
като се издължите на Лелчето в 
лавката. В средата на месеца 
любовта ще е открита и ясна като 
гледката през прозореца в 
часовете. 

ТЕЛЕЦ 
През този месец ще 
блеснете с уникалните си 
умения - преписвате по 
старогръцки език или по 
химия, стигате до Шопската 
скара без да се окаляте, а 
по коридорите не срещате 
нито един учител, от чийто 
час сте избягали. Цигарите, 
които сте измуфтили, ще 
може да върнете 
евентуално около 20-34-ти 

май. 

БЛИЗНАЦИ 

През месеца ще се колебаете 
в знанията си и ще си 
изплачете 
очите в същото 
време. 
Заменили сте 
скилидките 
чесън за праз 
лук и вече осъзнавате 
грешката си, въпреки това 
нищо не ви отделя от 
фабулата на вампирския 
роман.  

РАК 

Доста натоварен и изморителен ще 
бъде месеца за представителите на 
зодия Рак. В лукс-кафе „Черното“ се 
очакват промоционални оферти за 
шотове текила, кафе с уиски,чай с 
ром и плодови мелби с ягодки и 
дебел банан. Ще създавате много 
приятелства и ще имате желанието 
да научите някоя нова клюка. Има 
голяма възможност за романтични 
откровения - съседът по чин не е 
учил за контролното.  

                ЛЪВ 
Очаквайте да подобрите социалния 
си статус на стената или по 
коридорите. Предстои ласкателство 
от строг учител-госпожата по физика 
ще ви запомни името. Внимавайте да 
не се замесвате в драми. Не 
спазвате диетата и обвинявате 
кроасаните и мъфините от лавка. На 
контролни работете в екип, ще 
пожънете по-голям успех около 20-28 
май.  

ДЕВА 

Ще успеете да се справите с всичко и ще 
достигнете мечтаните от вас резултати.  Ще 
си намерите учебника по старобългарски и 
ще успеете да си лакирате ноктите в часа по 
математика, а те ще са изсъхнали за 
междучасието на Стената. Очаква се 
развитие в любовния ви живот. Съседката  по 
чин скъса с гаджето.  

ВЕЗНИ 

През този месец ще 
наблегнете на финансите 
си.Информацията, която 
ще получите от другите 

класове за тестовете ще ви е доста 
полезна. След 15-ти май 
любовните проблеми ще станат по 
сложни. Ще бъдете доста 
нерешителни и енергийните ви 
нива ще са на минимума. Не се 
препоръчва да се покрива 
норматива по физкултура.  

Йоана Цветанова 



15  

15 

СКОРПИОН 

Личните ви планове, 
които сте създали може 
би няма да се състоят, 
но пък социалния ви 
живот ще бъде оживен. 
През хола ви ще 
претърчат голи и 
полуголи хора-спонтанен 
гейпарад „минава през 
вас“.  Пазете в тайна 

информацията, която знаете (отговорите на 
тестовете) поне през първата половина на 
месеца,през втората на никой няма да му 
пука вече и ще ви оставят намира. 
Решавате да улесните разследващата 
журналистика в България като подрязвате 
храстчетата в “Модерно предградие.” 

КАКВО  ВЕЩАЯТ  БОГОВЕТЕ  ЗА  ВАС  

СТРЕЛЕЦ 

Това ше бъде най-силния месец 
за тази година. Сега е времето 
за подвизи и себедоказване. Ще 
си повярвате,че сте смели и 
силни,а писането на злобни 
анонимни въпроси в нечии 
ask.fm ще се превърне в 
ежедневие. Не давайте 
обещания на стената, че ще 
върнете дължимите цигари-It’s 
Imosibleeeee,imposibleeee! 

КОЗИРОГ 

Досега сте учили усърдно, но 
този месец ще предпочете бира в 
Борисовата градина с приятели. 
Социалният ви живот през 
месеца ще бъде доста обогатен-
ще ви купуват айфон. Ако 
започвате нова връзка зарежете, 
по-добре живейте за момента
(Нали бай Хораций е казал – 
Carpe diem!)  

ВОДОЛЕЙ 

През месеца се опитайте да 
затвърдите някои по-важни 
приятелства, които ще ви 
помогнат за класните 
работи през месец юни. По 
отношение на любовта 
всичко ще е наред през 
първата половина, а през 
втората ще се задълбочите в отношенията 
си с приятелите на възлюбения/
възлюбената. Реални шансове имате едва 
в края на четвъртата половина на месеца,а 
седмата и осмата са времето да си купите 
гуменки за физкултура. 

РИБИ 

На представителите на зодия 
Риби ще им се наложи да 
бъдат по-общителни. Бъдете 
честни, истински и 
неподправени – не като 
профилната си снимка във Fa-
cebook. Ще имате чувството, 
че не се обръща достатъчно 
внимание на личните ви 
драми.  
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от Боби Сиромахов 

След футболния 

турнир на НГДЕК, 

златната топка се 

издигна в ръцете на 

най-достойния, най-

доблестния и най-

отдаден играч не 

само у нас, а и в 

целия свят. 

Носителят на 

престижното отличие 

е връзвал ушите на 

Лео Меси, с 

бащинска усмивка е 

бърсал сълзите на Кристиано Роналдо. Той е 

„господинът от Лондон“, даван често от сър 

Алекс Фъргюсън за пример; той е гуруто на 

Гонзо; той е посадил косата на Уейн Рууни. 

Името му е на върха на езика и зад щипката 

на сутиена на всяка секси мацка – разбира се, 

Младен Младенов. 

Няма по-подходящ кандидат за наградата от 

божественият г-н Младенов. Ето, той стъпва 

на терена – публиката ликува. Медицински 

екип изтичва да свести припадналите фенки с 

бутилчица анасон. Но това не е нужно – 

сияйната усмивка на легендата на Уембли е 

достатъчна, за да вкара крехките женски 

сърчица във фурната на сексуалната възбуда. 

И как не; показателите му са като на новия 

модел на Астън Мартин, моделът Младен 

Бонд: четири хиляди тигърски сили, за 

секунди ускорява от нула до двеста 

километра в час, а двигателят му мърка. 

Той взима топката. Опонентите му се 

споглеждат, в очите им се чете обречеността. 

Знаят, че нямат шанс. Финтовете му са 

безупречни. Скоростта – неизмерима. 

Сексапилът е способен да задвижи парен 

локомотив. И ето, за нула време той, разбира 

се, бележи. 

Младен е играчът с най-голямото сърце, 

който някога е стъпвал по терена. Готов е да 

забрави всичко, дори тежката си травма, за да 

помогне на своя отбор. Това се доказа в 

публичното пространство броени дни преди 

първият съдийски сигнал да ознаменува 

пришествието на футболния господ: 

Младен Младенов: 

April 13 via mobile 

Hora imam super golqma bolka pri aduktorite 

kajete kvo da napravq ? 

PREDVARITELNO BLAGODARQ!!!! 

 

Младен Младенов:  

April 13 at 9:33pm via mobile  

Az shte igraq na obezbolqvashti na turnira 

 

Младен Младенов:  
April 13 at 10:39pm via mobile 

Dlujen sum da igraq!!!! Dlujen sum na otbora! 

 

Е, геройският дълг на г-н Младенов беше 

изпълнен, той препускаше през терена като 

рицар, неуморно се бореше и наистина даде 

всичко от себе си за победата. Не я получи, 

но подвигът му бе сходен със защитата на 

връх Шипка. Обезболяващите едва го 

крепяха на крака. Но той не спря, защото 

беше длъжен на отбора си. Биещ се до 

последно, съвременният Леонид удържа 

максимално под ударите на враговете. А сега, 

след като турнирът е свършил, дано да успее 

да удържи и атаките на фенките, които искат 

автограф. 

ВНИМАНИЕ! Младен ще се разписва на 

пресконференцията във вторник, но само 

върху цици! 

Тази статия е посветена на лицето Никола 

Лютов. 
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