
ПРАЗНИЧЕН БРОЙ, ПОСВЕТЕН НА 

14 февруари - празник на виното и любовта! 

                ЛЕКА НОЩ 

 

Ти „лека нощ“ ми каза, мила, 

но лека ли ще е нощта? 

Щом двама ни е разделила, 

        тогава ще е тежка тя! 

  

Макар душата ти любяща 

да чака края на нощта, 

ти с „лека нощ“ не ме изпращай, 

        защото ще е тежка тя! 

  

Блазе на тез, които знаят, 

че двама ще са през нощта! 

Те „лека нощ“ не си желаят, 

        но винаги е лека тя! 

 

                                 Пърси Биш Шели 

                   

 

             АЗ ВИ ОБИЧАХ 

 

Аз Ви обичах. Любовта навярно   

мъждука още в моята душа.                 

Но нека тя Ви Вас не натоварва, 

не искам с нищо да Ви натъжа. 

 

Обичах Ви, безмълвно, безнадеждно. 

Ту в страхове, ту в ревност се топях. 

Обичах Ви тъй искрено, тъй нежно. 

Дай Боже тъй да Ви обикнат пак!  

 

          

             

          ДВЕ ХУБАВИ ОЧИ 

 
Две хубави очи. Душата на дете 

        в две хубави очи; — музика — лъчи 

        Не искат и не обещават те… 

        Душата ми се моли, 

        дете, 

        душата ми се моли! 

Страсти и неволи 

        ще хвърлят утре върху тях 

булото на срам и грях. 

Булото на срам и грях — 

        не ще го хвърлят върху тях 

страсти и неволи. 

        Душата ми се моли, 

        дете, 

        душата ми се моли… 

        Не искат и не обещават те! — 

        Две хубави очи. Музика, лъчи 

        в две хубави очи. Душата на 

дете… 

                                    Пейо Яворов 

14 февруари 2017 г. 
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              Свети Трифон Зарезан 

Легендата за Трифон Зарезан разказва, 

че, докато зарязвал лозето си, край него 

минала Богородица, която според 

поверието е негова сестра, с малкия 

Христос. Тя отивала да си чете молитва 

по случай навършване на 40 дни от 

раждането . Трифон й се присмял. Тя 

преглътнала обидата и като се прибирала, 

минала край жена му и й казала да занесе 

превръзки на мъжа си в лозето, защото си 

е отрязал носа. Жената веднага тръгнала. 

Като разбрал защо е дошла, Трифон се 

зачудил: "Как ще съм го отрязал, като 

държа косера обърнат надолу, а не 

нагоре!" И за да й покаже, обърнал 

косера, замахнал и неволно отрязал върха 

на носа си. 

         Затова го наричат "Зарезан" и на 

иконите е изобразяван с косер в ръка. 

 

                  Свети Валентин 

Според легенда Валентин бил свещеник   

през трети век в Рим по времето на 

Клавдий. В доброто старо време 

император Клавдий събирал доброволци 

за армията си, но никой от мъжете не 

искал да се бие и да умре, оставяйки 

любимата и семейството си сами, и 

явилите се били малцина. Тогава на 

Клавдий му хрумнала щурата идея, че 

ако забрани брака, доброволците ще 

станат повече и тогава издал декрет, с 

който се забранява женитбата. Валентин, 

разбирайки неправдата и въпреки 

опасността от неспазването на декрета на 

Клавдий,  продължил да омъжва младите 

и влюбени двойки. Изпълнявайки 

мисията си, той бил заловен и 

екзекутиран на 14 февруари 269 г. за 

подстрекателство. Самата екзекуция била 

по-скоро тържество, тъй като хората го 

изпратили с цветя и сладки. Погребан е в 

Рим, а по-късно е канонизиран за светец 

от католическата църква и избран за 

покровител на всички влюбени. Стотина 

години по-късно хората все още се 

сещали за това, на което ги учел 

Валентин, и го провъзгласили за светец и 

покровител на влюбените. 

 

Разказал за Вас: Даниел Иванов 

IX A клас 

1. Растение, от плода на което се прави вино 

2. Силно чувство на привързаност 

3. Богът на виното 

4. Предмет, с който се вдига 

наздравица 

5. Картичка с форма на сърце 

6. Римски бог на любовта 

7. Нежен и ароматен подарък за любим човек 

8. Докосване с устни до част от тялото на любим 

човек 

При правилно решение в оцветеното с розово поле ще  

получите израз за признание в любов.  

 

Автор: Антония Савова - IX A клас 

„Металика“ е 

американска хеви метъл 

група, създадена в Лос 

Анджелис през 1981 

година. И до днес групата 

е активна, организира 

концерти, турнета, участва 

в различни рок фестивали 

по целия свят!  

„Металика“ има милиони почитатели по 

целия свят не само заради динамичната и 

тежка музика, която прави, но и заради 

романтичните балади.  

Една от тях е Nothing Else Matters. 

Въпреки че до този момент групата не се 

е занимавала с бавни и романтични песни, 

тя се справя успешно, а песента се 

превръща в огромен хит. Мелодията и 

текста са запомнящи се и приятни.  

Според фронтмена на групата – Джеймс 

Хетфийлд, песента е написана за негово 

бивше гадже.  Днес групата предпочита 

да казва, че песента е за нейните 

почитатели, защото “нищо друго няма 

значение” освен феновете! 

„Четири сватби и едно погребение“ 

  

“Четири сватби и едно погребение” е 

романтична комедия,  режисирана от 

Майк Нюъл. В нея участват Хю Грант, 

Анди МакДонъл, Кристин Скот Томас, 

Саймън Калоу, Роуън Аткинсън. 

Отвъд големите пиршества и празненства, 

филмът ни показва различните емоции от 

ежедневието на един британец, неговите 

чувства, интереси, приятели и занимания.  

Историята е за един мъж на име Чарлз и 

неговите приятели. Те са присъствали на 

десетки сватби, но на нито една от тях не 

са били облечени нито като младоженци, 

нито като булки.  

Всички, с изключение на двама, се лутат, 

търсейки любовта и щастието в живота. 

На една от сватбите, на които присъстват, 

Чарлз среща Кари – момичето, в което 

той се влюбва. Младата девойка също 

изпитва симпатии към него. Но една нощ 

по-късно, искрата между тях вече я няма, 

сякаш нищо не е било.  

И така след още три 

сватби и едно 

погребение, Чарлз 

отново се влюбва в Кари 

и точно, когато решава 

да ѝ предложи брак…, 

всичко се проваля. След 

поредното разочарование 

Чарлз отново търси 

утеха при свои стари приятелки. Една от 

тях би могла да прекрати неговото 

отчаяно пътешествие в търсене на 

любовта.  

Тогава той трябва да реши дали ще 

продължи да се бори за Кари, или ще 

запълни празнината със своята първа  

любов.  

„Избирам Ню Йорк“ – Миранда 

Дикинсън  

 

Авторът на редица бестселъри като 

„Погледни ме сега“, „Колет за Анна 

Браун“ и „Перфектният подарък: 

Истории, които ще стоплят сърцето Ви в 

зимните нощи“, Миранда Дикинсън, 

публикува една от най-новите си книги 

преди около 2 години. Тя се казва 

„Избирам Ню Йорк“. 

Книгата разказва 

за Беа Джеймс, 

чието гадже я 

разочарова за 

пореден и 

последен път. Тя 

си дава обещание 

никога повече да 

не допуска до себе 

си тъга, мъка, 

болка и…мъже!  

По същото време, 

Джейк Стейнмън – психиатър от Сан 

Франциско, решава също да започне 

начисто, напускайки града, в който 

прекратява и брака си. От сега нататък в 

живота му ще има само една любов – Ню 

Йорк!  

Една вечер, по време на парти, Беа и 

Джейк се срещат съвсем случайно. 

Мислейки си, че са единствените 

необвързани на купона, двамата не 

подозират с кого ще ги срещне съдбата. 

Двамата са си дали обещание да не 

започват нови връзки, без дори да 

предполагат какви са плановете на Ню 

Йорк за тях… 

Йоанна Георгиева - IX A клас 

 

 

Любовна класика  

Любовно -зарезанска кръстословица  

Да изберем или да съчетаем? Туй е  днес въпросът!  

Романтиката в  песен,  филм и книга  
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Най-известните любовници в  човешката история  

 Свети Валентин 

Лора и Яворов 

На 21 август 

1906 г. Пейо 

Яворов за първи 

път среща Лора 

Каравелова, 

дъщеря на 

видния политик 

Петко 

Каравелов. 

Запознанството 

между двамата 

се осъществява по време на излет до 

Драгалевския манастир и въпреки че по това 

време Яворов е влюбен в 16-годишната сестра 

на своя приятел Петко Тодоров – Мина, 

изследователите на символиста са 

категорични, че творецът е силно привлечен от 

Лора още от тази първа среща. Предполага се, 

че двамата се обясняват в любов един на друг 

чак на 1 септември 1911 година, когато 

символистът посещава Лора в дома й. На 19 

септември 1912 година Яворов и Лора се 

венчават, а само дни след сватбената 

церемония поетът тръгва да се бие за 

освобождението на Македения.  

Тайната за щастливия семеен живот на 

Андрей Слабаков и Ернестина Шинова 

 “Караниците не пречат на семейството. 

Трябва да се карате за глупости. Колкото по-

често, толкова по-добре. Това освобождава 

напрежението”. Това е рецептата за семейно 

щастие на режисьора Андрей Слабаков 

Ернестина Шинова.  

Пенчо 

Славейков и 

Мара Белчева 

Тя е музата на 

българската 

поезия, той е 

един от 

великите ни 

интелектуалци на всички времена. Мара 

Белчева и Пенчо Славейков са онази двойка, в 

която любовта и духът са свързани по 

удивителен начин, за да бележат целия 

български ХХ век. 

Една майска вечер на 1903 година Славейков 

прекрачва прага на вдовицата на държавника 

Христо Белчев, за да останат заедно завинаги. 

Въпреки че поетът е недъгав и странен, а тя е 

една от най-красивите и ухажвани жени в 

България, любовта им е далеч по-дълбока от 

условностите на физиката. Интелектуални 

двигатели на цялата нация, последните си дни 

заедно Мара Белчева и Пенчо Славейков 

прекарват край езерото Комо, където поетът 

опитва да се възстанови от многобройните 

болести и униженията, нанесени му в 

родината. На 12 май 1912 година Славейков 

издъхва в ръцете й. Тя ходи на гроба му до 

края на живота си през 1937-а, заявявайки, че 

всеки техен ден заедно се равнява на година 

любов… 

Мила Кунис и Аштън 

Къчър 

Тези двамата изглеждат 

перфектно заедно!  

Определено са сладка, 

невинна романтика, точно 

от типа, който виждате в 

двойка, която е била 

заедно през целия си 

живот. Мила беше 

шаферка на сватбата на 

брата на Аштън. Това ни 

подсказва, че и те се готвят за сватба. 

 

Джейсън Стейтъм и Роузи Хънтингтън 

Kинозвездата Джейсън Стейтъм е батко на 

модела Роузи Хънтингтън-Уайтли с 20 години. 

През 2013 г. те имаха известни проблеми, но в 

крайна сметка чувствата надделяха и вместо 

към раздяла, днес ситуацията повече клони 

към сватба. 

                 ПРОФЕСИОНАЛЕН 

В магазин за сувенири, непосредствено преди 

св. Валентин: 

- Моля, дайте ми онова червено плюшено 

дупе. 

- Но, господине, това е сърце! 

- Госпожо, аз съм кардиo-хирург от 20 години 

и знам как изглежда сърцето, така че дайте ми 

онова червено плюшено дупе! 

 

                         ПРАКТИЧЕН 

Какво ще правиш на Св. Валентин? 

- Какъв ден се пада? 

- Вторник. 

- Леща. 

Две приятелки си говорят:  

- Как изкара вчера?  

- Ами странно...  

- Защо?  

- Защо ли? Моят ме покани на ресторант. Чак 

на четвъртата бутилка вино разбрах, че не 

празнуваме Свети Валентин, а Трифон 

Зарезан... 

 

                   ИЗОБРЕТАТЕЛЕН 

Жената  изкрещява истерично:  

- Къде си, по дяволите?  

- Успокой се, скъпа – отговаря мъжът  й  - 

нали си спомняш онзи магазин на центъра,  в 

който си хареса диамантения пръстен?  

Жената се успокоява и с променен весел глас 

отговаря:  

- Да, миличко, спомням си го.  

- Еми, аз съм в кръчмата отсреща и празнуваме 

Зарезан на вино с колегите.  

 

                           ДОСЕТЛИВ 

В една кръчма, всички маси заети-хората 

празнуват Трифон Зарезан. На една от масите 

момче поръчва 3-та кана с вино,а приятелката 

се обляга на рамото му и казва: 

-Мило-о-о, не забравяш ли, че има и друг 

празник днес? 

-О, вярно бе! Айде още една кана вино и две 

порции пържени сърчица! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако нямате половинка за Свети Валентин

-вземете си литър! 

Известни двойки в  изкуството  

 

 Джакомо 

Казанова  
 

Най-великият, 

най-

блестящият, 

най-

романтичният, 

най-любвеобвилният... това казват 

легендите. Казанова обичал жените и 

те му отвръщали със същото. За това 

ни говорят спомените му, които той 

имал така добрата воля да остави за 

идните поколения. За съжаление, 

историята свидетелства, че най-

големият любовник в човешката 

история е завършил живота си в 

бедност и самота. Каква ирония… 

 

 Чарли 

Чаплин  
 

Обектът на 

неговото 

сексуално 

желание са 

младите 

момичета. Той не просто ги обичал, а 

се женил за тях. Това, естествено, му 

коствало неприятности. Много от тях 

търсели в него само парите и 

възможностите, които "немият" 

актьор им откривал. Едва в зряла 

възраст Чаплин успява да открие 

жената на живота си, която истински 

му отдала своето сърце и му родила 

деца. 

Лаврентий Берий 
 

За него може да 

кажем, че е 

популярен не 

толкова като велик 

любовник, колкото 

като велик 

насилник. Никой не 

може да го 

конкурира по последното. Жените на 

Лаврентий били буквално "ловени". 

Специално обучен екип от хора 

обикалял града в търсене на красиви 

жени. Животът на Лаврентий Берий 

обаче приключва, подобно на 

Калигула, с разстрел 

 

Джими Хендрикс  

 

Прочутият китарист Хендрикс е спал 

с повече от хиляда жени до своите 28 

години, когато приключва земният му 

живот. Впрочем 

Хендрикс се е 

занимавал и с други 

неща. Не е като да 

не му е оставало 

време покрай 

жените. Той е 

писал песни, част 

от които все още не 

са издадени. 

 

Маркиз дьо Сад 
 

Кръвожаден до садизъм. Увличал се 

по жените, боевете с 

петли, седенето в 

затвора (Бастилията) 

и в лудниците 

(Шарантон). Маркиз 

дьо Сад е автор на 

редица романи, 

които е 

препоръчително да 

хванете в ръка след 18-тата си година! 

 

 

Древните римляни празнуват Деня на любовта на 14 

февруари, като отправят молитви към богинята на брака и 

майчинството Юнона. Момичетата, които си търсят мъж, пишат 

писмо и го хвърлят в дълбока кутия. Този, който го извади, става 

техен съпруг. 

В Япония и Корея празникът датира от 1930 г. В Япония 

в Деня на влюбените подаръци получават само мъжете. 

Празникът за жените идва месец по-късно, на 14 март, а денят е 

наречен "Белият ден". Противно на Япония, в Корея съществува 

традиция на "Черния ден", в който всички самотни мъже се 

събират и се напиват. 

Германците свързват любовта с лудостта и считат Свети 

Валентин за покровител на лудите. На този ден се украсяват 

психиатричните клиники с гирлянди и цветя. Поляците вярват в 

чудотворната сила на любовта и затова считат за свой дълг да 

отидат на църква и да се помолят за семейно щастие. 

Свети Валентин е забранен за мюсюлманите в 

Саудитска Арабия. Хората, които се докоснат до греха на този 

ден, са тежко наказвани. В магазините е строго забранено да се 

продават червени рози, плюшени играчки и лакомства във 

формата на сърца. Властите смятат, че "гибелната западна 

традиция" обърква умовете на младото поколение в Саудитска 

Арабия, като ги подтиква към грях. 

В Бразилия денят на влюбените се нарича „Dia dos 

Namorados” и се празнува на 12 юни. Необвързаните жени 

изпълняват ритуали, известни като „simpatias” с надеждата, че ще 

бъдат следващите, които ще се омъжат. 

 

Идеи за  романтични подаръци  

Свети Валентин по света  

Бонбони за 

любимия човек 

Възглавничка със 
снимка за Св.Валентин 

Идеален подарък - 
Обичам те на 100 

езика 

Любовна чаша за 

любим човек 

Антония Савова-IX A клас 

Ванислав Вълков - ХА клас 

Анекдоти за  

любовта и  виното  

Данислав Ламбев - IX А клас 

Данислав Ламбев –IXA клас 


