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Вярвам в моя народ,
който от петстотин години
е експлоатиран безспирно,
вярвам в своите чеда,
заченати в мизерия,
страдали под властта
на Понтий Пилатовците,
измъчвани,
изнудвани,
принасяни в жертви,
слезли е ада
на Полумесеца,
някои възкръснали
от мъртвите,
присъединили се отново
към Съпротивата,
възнесли се на върха,
за да дойдат оттам
да съдят своите мъчители.
Вярвам в братството между
народите,
в Централноамериканското
обединение,
в сините чагалски крави,
в кронопите.
Не зная дали вярвам
в опрощението,
но да, вярвам във
възкресението
на ескадроните на смъртта,
на потиснатите,
в църквата на народа,
в народната власт.
От настоящите
към бъдещите векове.
Амин.

МОЕТО ВЕРУЮ

Кларибел Алегрия

превод
Светла Костадинова IX д
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ПИЯНСТВО

От чашата със хръз 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 видения,
които е 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 Златко8а XI в
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ЕДИН ДЕН

Светлината се сгъна на две,
в миг пречупи се белият блясък —
тежка сянка се спусна над мен,
беше сянката на светлината. —
Моят сън се разбуди със писък
и разкъса усмивката на луната:
тя се пръсна във форма на нощни светулки
малки точици в зениците на тъмнината.
Побеляла от страх, нощта се препъна
и падна върху ми.
Светлината сянка избяга
не изчака нощното безумие…
Избухна.
А моите зеници потъмняха
от потоците лунна светлина
В мен се взря онемяло мълчание
и потърси утеха за своите стенания

* * *
Те се втурнаха смело в съня ми…

* * *
Светлината се сгъна на две
и пречупи се белия блясък…

Галя Златко8а XI в
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* * *

Вой на вълци
в прегракналата тишина.
Камбана —
смях
(Сатаната пирува
с останките от нашия,
ЧОВЕШКИ свят).
Смях —
някой прокле тишината
и тя се взриви.
Вой на вълци,
прокълнати вълци
с човешки лица.
Смях.
Страх.
Свят
(разрушен до основи) —
гигантска трапеза.
А Дявола
(прокълнатото дете на Бога)
прокудено навън от Рая
в Пъкъла,
прехранва се с останките
от тлъстия обяд на Господа,
с останките от малкия
изгубен свят.

Галя Златкова XI 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.

* * *

Не всеки умее да ближе раните си.
И не всички рани могат да бъдат лизани.

Павлина Милкова XI г
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ЗИМАТА ВЪВ ВАРНА

В небето сиво вятър леден диша
строи от лед висулки
автомобили пръскат ситни струи киша
край хора със качулки

Калта застива под снега оскъден
на вкочанени буци
и сред поляните на белота осъдени
тук-там стърчат боклуци

Крака се впиват в девственото бяло
остават стъпки мръсни.
Бездомни псета в мрака вият вяло
по пешеходци късни

Николай Рачев XI г
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АЛКОХОЛНА АМНЕЗИЯ

На моите безпаметни пиянства
немеят дните, кръгли като нули
осъдени за дребни хулиганства
не пеят там добрите постоянства
не зеят там гърлата на акули

Човечета нетрезво вдъхновени
строят от пясък до небето кули
блещукат в мрака светлинки червени
бълбукат във спиртосаните вени
телцата бели, верните патрули

Заглъхва времето след своите крачки
кошмарно летен иде месец юли
щастлив като кибритопродавачка
аз драскам клечките — играчка-плачка
говоря ти и все се питам — чу ли

Николай Рачев XI г
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* * *
Котка

идиотка
тихо-кротко
се промъква
като мръква

през отворените двери
прозореца катери

и се звери

* * *
хората били прозрачни
като стъкълца
в поривите си невзрачни
махат с пипалца
пъплят жалки насекоми
без лица
с усмивка наблюдавам ги
отгоре
пърхам със крилца

* * *
нар преди години посаден
от мен
отново топля сам
е-оня който търси
път където няма
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ЧАСЪТ ПО ФИЛОСОФИЯ

Отвъд треперят
уродливо тръните оголени

дървета сухи срещат
ледени повеи

хола едва-едва пълзи
нагоре

(по наклонената улица)
зад нея в белотата тъмни

страници вървят приведени
като на погребение
А аз все се свивам

сгърчвам
приклещен към стъклото

и вътре учат ме
на логика

ПИНГВИН

И аз съм
птица

имам си крила
безпомощни
да полетят

каква
съдба!

Николай Рачев XI г
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УМОРИХ СЕ

Уморих се от думи случайни,
омръзнаха ми обещания нетрайни,
изречени на вятъра слова.

Уморих се да живея с лъжата,
в едно да сливам вчера и сега,
мечти счупени да събирам.

Силвия Иванова IX д
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НА МАМА

Бавно пада вечерта
и спуска звездното си наметало.
Ти си вкъщи пак сама —
седнала на стола, мамо.
Старите снимки разглеждаш,
спомняш си минали дни,
времето назад поглеждаш —
сегашните спомени били са мечти.
Отминала болка, отминали рани,
отминали, но пак болят!
Колко трудности преодолени,
колко пречки по твоя път…

Но аз те моля, мамо, не плачи!
Сълзите времето назад не ще завърнат,
не ще повтарят миналите дни,
в онова момиче теб не ще превърнат…
Но ти недей живя с тъга,
изтрий с ръка сълзите
в мен ти виж си младостта,
по-добри ще са ни дните!…

Силвия Иванова IX д
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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 безсмъртие 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 IX в
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ИЗ «КОЯ СЪМ АЗ»

КАФЯВО

Увяхват чувствата като листа,
умират като бледи еднодневки.
Остават спомени и мъничко тъга, които
топлят в трудните моменти.
С кафява злост помръкна и светът,
тачел до вчера нежните ни ласки.
И пак усещане за самота
прониква в мен с кафяви груби краски.

ЧЕРНО

Отнел от цветовете на деня,
светът ме смазва с черната си тежест.
Безжално плаче моята душа,
жестоко и безмилостно ранена.
В мрак, черен повече и от нощта
сърцето ми коварно е пленено.
Угасна пламъчето на свещта,
което бе с любов във мен вселено.

Галина Генева IX в
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45 г /или следвоенно/

Татарите си яхнаха конете
и през занемарените поля
побягнаха към върховете снежни
на своята страна.
Татарите избягаха… Кажете!
Кой децата ще научи сърповете да държат
Кой гарваните ще научи труповете да ядат?

НА МОЯТА ЛЮБИМА

На моята любима ти кажи,
че не я познавам още,
но през хиляда жени
ще открия песента и.
Може да не е родена.
Може пък да е сгодена.
Аз пък вярвам, че я има
И че скоро ще я видя.

Георги Михов XI г
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ДЕВОЙКАТА И ВЪШКАТА

Гледам и се чудя —
как попадна върху мен?
Сутрин все сама се будя
във чаршафи от сатен.
Може би от някоя дрешка
на приятелка във грешка,
оскубала листеца свеж
чрез вече женския копнеж?
— Не съм аз плод на чужда грешка.
Не е от мръсни цукала. Не става дума за жена,
подхвърлила ти скверна дрешка.
Подарък съм от сън порочен
от дето спомена ти сочен
не знам дали ще изветрей…

P.S. На всички целомъдрени съученички.

Георги Михов XI г
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ЖИВЕЕМ

Светът е болка
обгърнала съзнанието ни.
Лутаме се и пак нищо.
Пред нас е всичко,
а за нас е нищо.
Живеем сляпо
загърбили цветовете.
Като другите сме
Колкото повече го правим,
толкова по-добре ни става,
а последствията не значат нищо.
Живеем за себе си,
намразили този, онзи, онуй.
Търсим вратата
и я намираме.
Ослепяват ни
и пак мълчим.
Живеем, но защо,
щом не го искаме.
Умираме, но защо,
щом сме родени мъртви.

Вълчо Калудов VIII б
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ФРАНКЕНЩАЙН
по нас

Времето си замина. Мина гори, поля, градове.
Спусна се. Къщи. Двуетажни. Наредени една до друга
в дълги редици. Къщи — еднакви. Еднакви кости.
Тук приказката свършва. Действителността е минала.
Глупостта започва.
От къщите излизат дрехи. Сини, зелени, червени,
бели розови. Най-скъпите вървят отпред, другите
отзад. Дрипите са последни, изтънели от росата
на изтънчената хубост.
Тия са същите.

Вълчо Калудов VIII б
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* * *

Слушам, заровила крака в още топлия пясък…, 
заровила пръсти в още сухите си коси…, заровила 
поглед в синьото на още мълчаливото, тихо море… 
Вятърът гали нежно разпилените кичури, паднали 
небрежно около раменете и шията ми. Едва… 
Пръстите на крака ми разсеяно рисуват в златните 
зрънца, посипали дори фината рокличка, гъделичкаща 
приятно тялото ми.

Самотно е. Дори малкото напукани скали са 
далече. Сякаш жадно гълтат и попиват в тялото си 
последните слънчеви лъчи, изпращащи деня. Вълните 
— меки и пенливи — монотонно шепнат нещо. Слушам 
унесена, освободила неволно съвестта си да се 
плисне във водата. Тя сега е там, потопена в тъмните 
дълбини. Може би тя шепне. Не я чувам. Да, слушам, 
но не искам да я чуя. Искам да бъда сама, дори без 
нея. Празен е реещият ми се поглед. Там някъде в 
синьото — на морето или на небето — виждам го, да! 
Мъгливо, далечно и тъй близо. Ето! Да! Вика ме!

Нещо горещо и солено сякаш пръсва върху 
лицето ми. Морска капка, отклонила се, избягала при 
плисването на вълната?! Не. Малка, несигурна сълза, 
търкулнала се мъчително и колебливо от очите ми. 
Навярно иска да иде там, в мълчаливото далечно, 
да го чуе. Събуждам се, опарена и стресната от нея. 
Ръцете ми — протегнати търсещо и сякаш отчаяно 
натам. И те ли искат да идат с нея? Отглеждам се 
малко смутена. Самотно е… Още… мрачно… Само 
скалите са на брега. Мълчаливи. Тъжни. Но те са 
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далече… Изчезва! Не! От дълбокото синьо вече чух 
съвестта си! Тя ми трябва Сега!

Топлата сълза занесе от синьото в очите ми в 
синьото на морето. И аз ставам негова. Пристъпвам 
бавно. Към Него. За да не бъде вече самотно край 
мен и в мен. За да успеят жадните ми ръце да го 
достигнат и докоснат. Да го докоснат… Аз пристъпвам, 
вторачено благоговейно във все по-дълбокия, красив, 
размит образ, обагрен в синьото на морето. Той ме 
прегръща бавно в безкрайните си, дълбоки, но празни 
обятия. Но аз не чувствам, не ги докосвам. И все пак, 
потъвам в тях. Празна, но победила.

Виржини Илиева VIII б
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Кремена Николова — IX
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«La tolérance, valeur sociale, indispensable et 
impossible à la fois»

Partagez-vous cette idée?

La tolérance est une notion très riche de point de vue 
contenu, ce qui la fait difficile à cerner du côté sens. Elle a 
plusieurs aspects qui touchent différents domaines de la vie. 
Mais en général, d’après la définition donnée dans le dic-
tionnaire, la tolérance c’est «atti-tude consistant à tolérer ce 
qu’on pourrait rejeter, refuser ou interdire». Conçu en tant que 
«principe idéal auquel se réfèrent communément les mem-
bres d’une collectivité pour fonder leur jugement, pour diriger 
leur conduite», la tolérance a été toujours recherchée dans 
les relations humaines. Tout le développement historique de 
l’humanité prouve qu’elle représente une partie indispensable 
aux rapports entre les hommes, qu’elle est même la «force 
motrice» du progrès, le signe qui marque les aspirations des 
êtres humains à évoluer. Pourtant, la tolérance est soumise à 
des facteurs subjectifs qui la rendent souvent impossible. Je 
partage danc l’idée que, vue comme valeur sociale, elle est 
indispensable, mais, malheureusement, impossible. Dans le 
but de prouver ma thèse, j’examinerai différents aspects de 
la notion: la tolérance religeuse, ethnique, sociale, politique.

Dès l’Antiquité, la communauté humaine a été divisée 
par la foi. Pour assurer le libre développement de l’homme, 
il fut indispensable qu’on tolérât la présence de différentes 
religions. Avec l’Edit de Milan, proclamé en 313, on a accor-
dé aux chrétiens le droit de célébrer leur culte et a reconnu 
la religion chrétienne en tant qu’égale aux autres croyances 
religieuses au sein de l’Empire romain. Ce fait d’acceptation 
de la différence religieuse est sans doute un pas en avant 
dans l’évolution humaine. Il existe cependant plusieurs cas 
qui révèlent le non-respect du principe de la tolérance au 
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niveau de la foi, tels le joug turc en Bulgarie, la révocation 
de l’Edit de Nantes en France par Louis XÏV qui a sous-es-
timé l’importance du protestanisme, ou, à l’heure actuelle, les 
sectes, défendues dans plusieurs pays. Les vraies causes de 
la dérogation du principe de la tolérance dans ces cas-là sont 
issues de circonstances objectives. Dans le premier cas par 
exemple, il s’agit de politique: aspiration d’imposer le pouvoir, 
la puissance, la supériorité d’une nation à une autre. Quant à 
l’interdiction des sectes, ses objectifs peuvent être la sauve-
garde de la morale religieuse et autres. Il en résulte donc que 
le fait d’accepter la différence accorde à la personnalité des 
avantages lui assurant la liberté de foi, mais la réalité prouve 
l’impossibilité de respecter toujours le principe de la tolérance.

Vue sur le plan ethnique et social, l’aspiration à la tolé-
rance ouvre le chemin à l’égalité des individus. Ainsi, la poli-
tique qui rejette le racisme renonçant à l’idée de l’existence de 
«races inférieures» et «races supérieures» est orientée dans 
ce sens. La lutte contre le racisme est une expression des ef-
forts humains à supprimer les barrières ethniques, à se sentir 
égaux. Un progrès considérable concernant la solution du 
problème du racisme a été fait par le gouvernement des Etats 
Unis, promulgant des lois qui étendent les droits des Noirs 
en leur accordant la possibilité de participer à la vie politique 
et leur assurant l’accès aux différents domaines de la vie so-
ciale. Le véritable problème réside cependant non seulement 
dans le simple fait d’accepter la différence, mais avant tout 
d’apprendre à la respecter, à la transformer en sa propre at-
titude d’esprit et de comportement. Malheureusement, la con-
science humaine et la morale personnelle refusent souvent 
de rester fidèles au principe qu’on a longtemps cru respecter. 
Ainsi, on continue de voir d’un mauvais oeil les mariages mix-
tes, ce qui amène «à l’idée que les barrières psychologiques 
existent toujours. Les efforts orientés vers la recherche des 
voies de rapprochement des hommes restent donc vains et 
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la politique de tolérance, sans résultat. Dans ce cas-là, on ne 
peut pas dire que celle-ci est impossible, mais la raison qui la 
rend inefficace, ce sont les critères personnels de l’individu 
aussi bien que sa propre façon de concevoir les choses face 
au cas concret.

Dans un troisième lieu, la tolérance examinée au niveau 
des  contacts internationaux représente une possibilité de ré-
gler les conflicts par le non-recours aux armes. Ainsi, après la 
Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement français et De 
Gaulle ont entamé une politique de décolonisation dans le but 
d’assurer le libre développement et l’indépendance nationale 
de l’AIegérie. Mais comme l’argent et le pouvoir, c’est-à-dire 
le désir d’être supérieur, ont toujours séduit l’homme et flatté 
son goût de conquérant, le principe de la tolérance est vite ou-
blié et chassé hors de la conscience humaine. On peut don-
ner de nombreux exemples de guerres qui sont en réalité une 
partie composante du développement de l’humanité. Elles 
recèlent des dangers imminents pour les hommes, elles sont 
histoire, présent, mais avenir aussi. Il est donc évident que la 
tolérance est exclusivement nécessaire en tant que le meil-
leur moyen d’arranger les conflicts par la voie diplomatique, 
et pourtant elle est souvent impossible à cause des instincts 
possesssifs et destructeurs de l’homme.

On peut conclure que la tolérance, comme «principe 
idéal», joue un rôle très important dans la vie de l’individu et 
des gens en général. Elle révèle les efforts humains d’établir 
un ordre de bien-être, de donner à chacun la possibilité de se 
développer librement et durablement, sans contraintes. Elle 
est un signe du progrès humain, mais elle est aussi très sou-
vent impossible à réaliser, à cause des instincts possesifs ou 
destructeurs des individus ou de tout ce qu’on appelle chauv 
inisme dans une communauté nationale.

Диляна Карагеоргиева XI г 1994/95
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Кристина Дерелиева — IX б
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Moliere immoral?!

Dans sa «Lettre sur les spectacles», adressée a 
d’Alembert, Jean-Jacques Rousseau accuse Molière «de 
troubler tout l’ordre de la société, de renverser tous les 
rapports sacrés sur lesquels elle est fondée, de tourner 
en dérision les respectables droits des pères sur leurs 
enfants, des maîtres sur leurs serviteurs». Le philosophe 
va plus loin et fait du génie comique du dramaturge une 
circonstance aggravante: «Si la plaisanterie est excel-
lente, en est-elle moins punissable?». Au moyen de toute 
une panoplie de questions sous une forme véhémente et 
rigoureuse. Jean Jacques finit par dénoncer le théâtre, 
facteur d’immoralité, et préconise à sa place les distrac-
tions simples du peuple et les têtes patriotiques. Si, ce-
pendant, sa rhétorique est impeccable, en est-elle moins 
erronée? J’essaierai donc de vous persuader que Molière 
reste toujours fidèle a la moralité et qu’il ne favorise en 
rien les vices.

Dès ses débuts. Matière se voue à un principe im-
muable qui lui est imposé par son admiration pour la 
commedia dell’arte: loin de tout désir d’instruire ou de 
provoquer une réflexion, il préfère offrir au public un di-
vertissement à l’état pur, car la grande règle de l’époque 
était de plaire. De ce point de vue, l’oeuvre de Molière 
n’est caractérisée par aucun programme édifiant, son 
seul but étant d’accaparer l’attention de l’auditoire par un 
jeu dynamique des acteurs, par des effets scéniques, en-
fin par la plaisanterie (un mot qui vient d’ailleurs du verbe 
«plaire»). La comédie du dramaturge ne pourrait donc 
nullement être immorale, d’autant plus qu’elle s’avère dé-



- 31 - 

nuée de tout dessein d’enseigner quoi que ce soit.
D’autre part, nous avons assez de preuves pour soup-

çonner Molière d’avoir dissimulé derrière le rire des idées 
extrêmement profondes. Nul doute que la plupart de ses 
pièces ont en commun de présenter les rapports dans la 
société. L’une des exigences majeures de cette peinture, 
dont l’homme de lettres ne dévie jamais, est d’esquisser 
des personnages conformes à la réalité observée: «Lor-
sque vous peignez les hommes, il faut peindre d’après 
nature. On veut que ces portraits ressemblent; et vous 
n’avez rien fait, si vous n’y faîtes reconnaître les gens de 
votre siècle». Régi par cette maxime, Molière est le pre-
mier qui ait consacré une pièce de théâtre à faire la satire 
d’une mode. Ainsi, «Les précieuses ridicules» débordent 
de son aversion pour les parvenus dérisoires et les co-
quettes infantuées dont les afféteries nous incitent à une 
moquerie mêlée de commisération. Par conséquent, pour 
la première fois la grandeur comique atteint la dimension 
tragique, les personnages étant décrits dans un monde 
déséquilibré, sans issue, qui ne retrouvera jamais plus 
sérénité et harmonie. A cet égard, la vanité de M. Jour-
dain dans «Le bourgeois gentilhomme» semble moins 
condamnable par rapport à la friponnerie de Dorante, 
voilée sous le masque de l’élégance et de l’esprit de con-
versation. Aussi l’auteur stigmatise–1-il les vices des uns 
par les infirmités des autres, pour démontrer le perma-
nent conflict entre la nature humaine et les personnages 
dénaturés. C eci s’explique d’ailleurs par la croyance de 
Molière en la double nature de l’homme: mensonge et 
sincérité, rivalité et solidarité tendent à l’envi à s’emparer 
de Pâme humaine. La norme morale sur laquelle repose 
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l’argumentation de Rousseau n’est donc qu’une fiction 
abstraite, et la société idéale qu’elle suppose apparaît 
comme une chimère, voire même une utopie. Molière ne 
demeure point indifférent à cette impasse pour autant, il 
tache d’y remédier de deux façons.

Premièrement, il dénonce les violations d’une autre 
norme, tout aussi vitale pour l’harmonie de l’individu et 
de son milieu — la vérité. N’est-il donc pas moral, parce 
que exaltant la véridicité et la justice, assises fondamen-
tales de la cohérence des choses. On peut évoquer à titre 
d’exemple le dénouement de «Tartuffe» où l’escroc est 
finalement démystifié et ridiculisé.

L’autre effort de Molière d’apporter quelque change-
ment aux mentalités des hommes consiste dans 
l’interversion des rôles effectuée par ses héros: la sot-
tise devient l’apanage d’Arnolphe, riche bourgeois de 
«L’école des femmes», alors que c’est le valet Alain qui 
est le porteur du bon sens. Ainsi, imprégnant toute in-
trigue de raillerie ou de scandale, déshabillant sans re-
spect les préjugés, le dramaturge désapprouve les moe-
urs de son époque et témoigne de son indignation devant 
les faiblesseshumaines. Dans cet ordre d’idées, l’œuvre 
de Molière se révèle plutôt moralisante qu’immorale.

Si, néanmoins, vous n’êtes pas encore convaincus 
de l’honnêteté de Molière, oseriez-vous contester que le 
mauvais acte, en tant qu’exemple à éviter, comporte lui-
aussi un conseil, parfois bien plus judicieux?

Nikola Guertchev X a
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Даниела Вутова — VIII в

НОВИ СТИХОВЕ

НА СТАРИ ПРИЯТЕЛИ…
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* * *

Аз преглътнах моята сълза.
Като вино — бавно я изпих.
Сигурно приличам на лоза,
в жилите ми щом живот кипи!
Може да съм малка за жена,
може да съм стара за момиче!
Само че това не е вина,
заради която ме отрече!
Господи! Та ти си сляп и глух
или пък си толкова далече!
Няма ли на себе си напук
този сушав ден да свърши вече?!
Не споделяй с мен своя дъжд,
нищо че съм жадна за вода.
И макар че ти си мъж,
давам ти на заем свобода!

* * *

Огладнели приятели
ме причакват зад маса без столове.
С погледи ме разделят на порции
и после се облизват до лактите.
Дали някога са имали по-добра плячка
или аз съм само началото?!

Сияна Нинова
Випуск 1990
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* * *

Ще избягаш от мен. И какво?
Ще живеем безумно и смело.
Ще се опне над теб като свод
на нощта кадифеното чело.
Ще те галят коси на жени.
Всяка нещичко ще ти вземе.
Упорито ще зидаш стени
между себе си и проблемите.
Ще лежа върху пясъка рус.
И дъждът всяка нощ ще ме люби.
На морето тръпчивия вкус
ще открия.
Ще се загубя
в очите на голия мрак.
А в косите ми лунният гребен
ще заплита от вятъра прах.
… Може би ще забравя за теб.

Димитрина Атанасова
випуск 1990
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Необозрима и копняна;
обожавана и неоткрита;
изкусителна невинна и
жестока;
любяща и невярна;
нищожна и велика.

Вятър, мъгла и роса;
дъжд, вода и мрак —
битието на нейната 
коса…

Образи и цветове;
форми и светлина;
движение и сълза —
познанието на
нейните очи.

Дума и звук;
песен и смях;
мигновен и вечен допир
движението на нейните 
устни.

ЖЕНА

Дишане, докосване, 
стенание,
животворна манна,
напрежение и вялост —
нейните гърди.

Приемане и желание;
свян и притворство —
земната врата на живота 
—
нейната утроба.

Бягството — нейните 
бедра,
прасци, стъпала.
Здрависването й със 
света —
нейните пръсти.

Необозрима и копняна;
обожавана и неоткрита;
изкусителна невинна и
жестока;
любяща и невярна;
нищожна и велика…

Лилия Даскалова
випуск 1983
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* * *

Привечер…
Слънчевият диск на две разделен
отекна като изкорубен гонг —
потънал някъде зад хоризонта.
Царица на нощта: нощта рисува
със влажни длани кръстове — зелен
е пламъкът в очите ти смутени.
По голите ни гърбове остава
недоизпята песен: тишина —
заплетена в косите ти — пред мен —
разказваш приказка за мрака
Ръцете ти обвити в светлина
по моето лице се стичат

Свилен Иванов
випуск 1988
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* * *
… аз мисля…
/ГОСПОДИ,
защо ми го
позволяваш?/

* * *

… аз разбрах
/ГОСПОДИ,
защо ми го позволи/

* * *

Живо тяло.
Полита.
Във кръвта плуват
паяци.
Паяжини се късат.
Две естествено мръсни
очи
стържат
Небето.

ÇA IRA
/песничка/

_____да поживи приятелите
ми

— и предишните
и никогашните

за изяжданото и плютото
за подарените ризи
и книгите —
за разсъбличаното доверие
за опушените им замъци
и за солта ми,
с която
ще се посипят, казвайки-
умно приказваше
ама много приказваше

Елена Владова
випуск 1991
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* * *
… аз мисля…
/ГОСПОДИ,
защо ми го
позволяваш?/

* * *

… аз разбрах
/ГОСПОДИ,
защо ми го позволи/

* * *

Живо тяло.
Полита.
Във кръвта плуват
паяци.
Паяжини се късат.
Две естествено мръсни
очи
стържат
Небето.

Жасмина Павлова — П б




