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Искра Иванова_обръщение към младите творци
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ПОЕЗИЯ

Аслъ Мехмед, 12. А клас
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Габриела Григорян, 12.А клас
Акростих, спечелил конкурс за Бавария на тема “Баварски диалект”

Akrostichon für die Bayerische Mundart

D ein Urlaub in Bayern steht bevor
U nd das ruft bei dir eher Angst hervor.
B ayerische Mundart verstehst du nicht,
I ch muss dir aber helfen - das ist jetzt meine Pflicht.
S ack voll Wissen ist nötig, damit wir uns in Bayern gut erholen.
T ag und Nacht werde ich dir dieselben Wörter wiederholen.
S ammle deine Gedanken - alle Geheimnisse bringe ich ans Licht,    
C omputer oder Wörterbücher brauchst du nicht.
H ast du dich schon mal gefragt: „Wie ist in Bayern der richtige Gruß?”
O b du mit “Guten Tag” oder “Hallo” ein Gespräch beginnen muss?
N ein! “Grüß Gott!” sagen dort die Leute – eine so einfache Sache!
E s gibt aber kein „ü” in der bayerischen Sprache.
I n einem „ia“ verwandeln die Bayern diesen Buchstaben.
N ach dieser Umformung sagst du „Griaß God” – leichte Aufgabe!
E in Gespräch musst du auch höflich beenden.
C hancen mit “Tschüss” hast du nicht – es ist besser „Pfia God” zu ver-

wenden.
H ast du mit diesen zwei Phrasen Schwierigkeiten? Ich kann Alternative 

vorschlagen. 
T atsächlich! „Servus” kannst du sowohl zur Begrüßung, als auch zur Ver-

abschiedung sagen.
E s ist auch sehr wichtig einen guten Eindruck in der Gaststätte hinterzu-

lassen.
R ichtig fleißig müssen wir uns mit der bayerischen Speisekarte befassen. 
P oa Weißwiascht und a hoibe Weißbier werden dir gut geschmeckt,
R ein Spaß macht auch Lebakaas – mit süßem Senf ist er perfekt.
O bligatorische Frage ist: “Mogst a Bren´zn?” – positive Antwort musst du 

geben! 
F alls du wenigstens einmal Breze gekostet hast, kannst du ruhig leben.
I n der Grammatik gibt es Unterschiede, die nicht so schwierig sind:
„A“ ist “eine”, “i” ist “ich” - das weiß sogar ein kleines Kind.
U nd jetzt kannst du mit sicheren Schritten ein Gespräch anfangen,
F ast wie ein Bayer – du hast Gewissheit darüber erlangen.
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D eine Aussprache wird a fesches Madl beeindrucken, 
“I mog di!” oder “Mogst a Busserl?” – so kannst du deine Gefühle aus-

drücken
E s ist leider gefährlich:“I lang dia glei a boa fotzn!” antworten manche 

Frauen.
S chade! Sie will deinen Kuss mit Ohrfeige erwidern – ein echtes Grauen!  
E ine Lösung gibt es jedoch – “Sei ma ned bäs!” wirst du sagen.
„Ma“ statt “mir”, “ned” statt “nicht” – mit solchem Wissen kann niemand 

über dich beklagen.
G anz sicher kann ich sagen: In Bayern hat man Dusl und Gaudi – Glück 

und Spaß.
E in echter Bayer feiert und erhebt das Glas mit dem Bier – oa Maß.
B ald reist du ab – verbring a scheene Zeit an diesem Ort,
I ch bin sicher – du weißt schon jedes wichtiges Wort.
E in bisschen Unruhe empfindest du, aber, glaub mir, jeder fühlt sich in 

Bayern heimisch.
T rotz allem kannst du reinen Gewissens sagen: “I red gern Boarisch”.

Аслъ Мехмед, 12. А клас
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Ивелин  Крумов,  5.В клас
( Творбата е отличена с първо място на национален конкурс на 
Столична библиотека и сайта „Аз-детето” )

Писмо до Екзюпери

Скъпи летецо Екзюпери,
Още ли гледаш безбройните звезди?
Още ли се сещаш за блестящите очи?
Още ли чуваш звънкия му смях,
носещ се сред звезден прах? 
Още ли помниш косата му златиста?
Още ли тъгуваш за душата му чиста?

         * * *

Искам да ти разкажа история една,
да ти съобщя страхотна новина.
Съдбата ме отведе в Африка гореща.
и там имах най- неочакваната среща.

Бродех през пясъка безкраен
и търсих оазиса незнаен.
На края на свойте сили бях,
уморен, на земята аз заспах.

Събудих се и виждам някакви следи, 
над мен блестят милиардите звезди           
Но една излъчва толкоз силен блясък,
огрява, позлатява  изстиналия пясък.

Разпознах една картина,
видяна в книгата любима.
Сякаш някой ми намигна,
сякаш някой тук пристигна.

Чух звънливия му глас,
как  се смее във захлас, 
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кичури златни  разтърси  
и сам очите ми потърси.

В своите малки ръце,
близо до свойто сърце
държеше рубинено цвете, 
да го запази от ветровете.

Гласчето му разцепи тишината:
„Защо си сам във тъмнината?”
„Търся аз оазис прохладен.
А ти не си ли малко жаден?”

И  тръгнахме под небето звездно
с приятел ще стане по - лесно. 
Изведнъж шумолене тихо чухме
и бързо на петите си плюхме.

До нас достигна нежен глас:
„Не бягайте! Приятел съм ви аз!”
Малкият ми другар разпозна
позабравена приятелка една.

Тайна мъдра и велика бе му подарила
загадка за приятелство му бе разкрила.
Малкият принц  я погледна щастливо
и на тъжното сърце му стана мило.

„През всичките тези лета
гледах към нашите златни жита .
Те ми напомняха за нас - 
как опознавахме се час след час.”

„Благодаря за споделената тайна!
Колко моята роза е омайна
помогна ми да видя със сърце,
ето, запазих я със моите ръце!”



Средно училище с преподаване на немски език „Фридрих Шилер” – гр. Русе12

Не искаха те да се раздèлят -
та после как ще се намерят?
И така трима продължихме
и не след дълго оазиса открихме.

Ах, водата бе толкова студена,
от звездите сякаш позлатена!
Седнахме да починем за кратко, 
но разговаряхме дълго и сладко.

Небето тъмно взе да пребледнява,
а от изток  - слънцето изгрява.
Време беше по своите пътеки
да поеме бързо вече всеки. 

Не знам дали е още тук сред нас
или пътува към планетата си в този час
Но знам едно – щом чуя детски глас
за приятеля си ще се сещам аз.

Че дарява с мъдрост някого аз знам
и съм убеден, че не може да е сам,
че прави хората отговорни и добри,
че запалва в тях приятелски искри.

            * * *
Затова, писателю любим,
Не тъгувай ти за своя малък приятел!
Все още е с  чиста душа , все още е мечтател!
Все още звънкият му смях се носи по Земята
и го разпознавам във всяко от децата!
Затуй за него бъди спокоен ти, 
той още сбъдва  нашите мечти!
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Венелина Соколова, 6.В клас



Средно училище с преподаване на немски език „Фридрих Шилер” – гр. Русе14

Ивелин Крумов, 5.В клас
( Творбата е наградена в конкурса за безопасен интернет – 
„От теб з@виси”)

Безопасно ли е в интеренет

Хакерът Моус:
Аз съм Моус. Така, хайде да побързаме, 
че нямам много време! Добре!
При мен има  пет правила.
Слушай сега, защото мразя да повтарям!
И второ: ако имаш въпроси – 
аз ще отговарям! Не съм без да искам тук,
идвам от интернет да те спася
и правилата да ти обясня.
№1 
Споделянето на лична информация
във интернет е грешна анимация!
Затова внимавай и обмисляй си сам
дали искаш да получиш излишен СПАМ!
№2 
Сега, нямам нищо против виртуалното приятелство,
но внимавай – да не стане на предателство!
И, ако някой среща ти предложи,
нека твоя милост я отложи.
№3
Внимавай какви сайтове посещаваш
или много ще съжаляваш!
И, ако ти излезе за нова кола реклама,
е по-добре да се консултираш с мама.
№4
Внимавай със прозорците, които се отварят,
защото сериозно могат да те попарят!
Пази се от този Троянски кон,
той няма да те вози на файтон
Компютърът ти болест ще развие
и системата му ще разбие.
№5
Най-голямата опасност е хакер да те намери,
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и в твоята система да се премери.
Защитникът Еос:

Спри, Моус! Остави горкото дете!
Защото си едно голямо менте!
Спокойно! Аз съм Еос и дойдох тук
от истинския хакер да те спася!
Да, Моус е истинска беда,
но аз ще те защитя!
Затова, приятелю млад, НЕ ЗАБРАВЯЙ!
С компютъра не се преуморявай!
На интернет не се доверявай!
С игрите в мрежа не  прекалявай!
Към битките не се пристрастявай!

Защото животът предлага и други прекрасни неща.
Срещни се с приятели истински още сега!
Грабвай топката и излизай навън!
Не превръщай живота си във виртуален сън!

Даринка Русева рисунка на дете наградени в нашия конкурс за безопасен нет 
От теб з@виси  Михаела Цанева от 8А клас
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Екатерина Енева – 11. А клас

Заклинание 

Беше тъмно, черно като в дебри на гора. 
Сред тълпа от хора, но съвсем сама. 
Вълци с маски на овци. 
Доброжелатели, а всъщност изкусни лъжци
прииждат от всички страни. 
Смилат надежди, мечти. 
Въздух не достига, огънят едва искри, 
тлее, догаря и в прах се мени. 
Приклещена до стената, затварям очи... 
чакам с надежда принца...да се появи. 
Чакам ли, чакам - ни звук, ни знак.
Вълци прииждат пак – местят крак подир крак. 
Може би закъснява или е потънал в забрава.
Ох, горката, не разбрала още, 
че заблудата сестра е на лъжата. 
Излъгана, предадена, с надежди празни – 
принцът не идва, сама си в борбата... 
Изход от тук дали ще намеря? 
Въпрос, потънал в тишината... 
И е тъмно, черно като в дебри на гора!
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Венелина Соколова, 6.В клас
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Виктор Друмев, 12.А клас

Възмездие
Хала нощна шеметно вилнее - 
ледна скръб, надвиснала над мен. 
Адът земен в черното се рее. 
Дребен дъжд вали…от смърт пленен

Ридае есента, меланхолично пее… 
Ек, във страсти сиви овъглен. 
Жертвата за сетен смях копнее. 
Език от магия тъмна – приглушен…

Светъл лъч на силна вяра блесва, 
иде от отвъдното със цел. 
Виртуозен зов на ангел кресва,

лилавите мечти в мен прочел... 
Един жесток шамар ми плесва - 
другата си буза вече съм навел...

Дебора Маринова, 8.Б клас
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Виктор Друмев, 12.А клас

Мечти
Лилави нежни теменуги пролетно цъфтят. 
Ювелирен пир на щастие вирее 
буйно в личността; чувствата в екстаз ехтят! 
Огън вътрешно шепти, красиво пее: 
Влюбен съм! За Бога! Влюбен съм! 
Ням съм пред онзи прелестен разкош сега... 
И сън не ме лови, същински таласъм... 
Нощта прекрасна е достигнала брега. 
Ех, фантазии не лишни... 
Бял копринен силует... 
Ех, нацъфтели мои вишни... 
Светъл ангелски балет... 
Ален слънчев лъч блести над моите мечти, 
лавандулен дъх във вятъра долавям. 
Аромат на новия живот...виждам го почти - 
за зимите, отминали назад, забравям. 
Ураган любовен, на душата властелин  
рее се неудържим; сърце бушува... 
Нима ще бъда аз онзи весел господин, 
идилията, в когото вечно ще царува?

Дебора Маринова, 8.Б клас
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Станимира Колева, 10.Б

Преди буря 
Знаеш как смълчан градът е 
преди буря. 
Знаеш как сърцата тръпнат
преди буря.
Очи, опрени до прозорците; 
тънки струни ненастроени...
Ти за мен си 
преди буря.

Недостатъчна
Кога счупените ми стрелки ще се навият и часовникът вътре в мен  
отново ще тиктака?
Кога затворената птичка ще разпери устремено криле?
Кога очите, изпълнени с вселени, ще ме следват, както планетите не 
се отказват от Слънцето?
Кога недостатъчността в мен ще бъде достатъчна за теб?
Кога..

Преслава Кирилова, 5.Б клас
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Антоний Евстатиев, 12.Б клас

Зла измислица

Ще запомни ли някой мойто гостуване на тази земя?
Този миг, който наричаме съществуване?
Спомените бързо увяхват като непожънати нивя.

И така изтича моето време - 
в думи,  неизречени и неизвършени дела.
Аз никога не исках да бъда бреме,
но загубих се в непрогледната мъгла.

Когато дойде време да се отвори и моята врата,
аз ще чакам там на прага, облян във светлина,
смеещ се на съдбата на света,
защото вече ще съм свободен от неговата тъмнина.

Росица Христова, 3.Е клас
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Антоний Евстатиев, 12.Б клас

Небесна

Душата ѝ е птица, тя се рее
из облаците, сякаш окрилена
Там тя не може да бъде наранена
Виждам я- свободна, пее и се смее.

А аз стоя тук и копнея
Да можех и аз да полетя
И заедно да споделим пустощта
Само двамата -  аз със нея.

Земята ме е хванала- държи
Но дори,  когато душата натежава,
знам, че имам нещо, което ме окуражава
Погледна ли нагоре, тя е там  - кръжи.

Росица Христова, 3.Е клас
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Калина Минкова,  6.Б клас

Любов необяснима 
 
Всеки ден и всяка нощ  
се питам аз 
какво е любовта?  
Какви ли тайни крие тя? 
 
Кажете ми сега,  
какво е любовта?  
Дали е в думите пленяващи,  
в жестовете  заблуждаващи?

Любов необяснима, 
Но възпята в песните любими...
Дали събира хора тя – 
Или рянява техните сърца

И ето, че ме озари прозрение –  
разбрах  –  и в нашето безвремие  
тя пак красива е, но безпощадна,  
 и  силата и е грамадна. ... 
 
И даже и да го отричаме, 
ние знаем що е  да обичаме...
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Яна Ив.Иванова, 9Б клас, Балерина, акварел

Алекса Г. Стаматова 
4 Ж, 
Планински пейзаж,
пастел
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Павлина Йорданова, 7.Б клас

Поглед

Пак се е унесъл – 
в сладък  негов сън...
Сякаш  мене гледа,
но унесен е навън...

Вдига поглед –  
към небето, към звездите...
Там, където раят и небето
в  синева  се сливат...

Снема поглед той – 
и към мен поглежда....
Бузите запалва  – 
а сърцето ми изцежда ...

Ах, как искам с устни –
устните  му  да докосна...
Едно влюбено момиче – 
гледа този, дето истински обича....
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Демира Димитрова, 5.Д клас

Коледата не е празник, а една от най-могъщите магии на света. Миг, 
който прекарваме заедно със своите близки.Светъл лъч, който 
никога не угасва. Любов, която никога няма да я намериш другаде. 
Усмивка, която стопля сърцето на всеки. И ден, в който всички сме 
заедно.

КАКВО Е КОЛЕДА ?
Коледа, празник вълшебен.
Коледа, миг мил и нежен.
Коледа, подарък сърдечен.
Коледа, пожелан и изречен.
Семейството заедно пак
в очакване на коледен знак.
В чорапчето пълно
има нещо желано.
Коледа, магия вълшебна.
Коледа, радост неземна.

ПРИЯТЕЛСТВОТО
Когато мислиш, че светът ти затръшва врата
и не намираш смисъл в живота сега,
погледни приятел ти подава ръка
и казва: Всичко е наред, до теб съм сега.
Когато търсиш светлина в тъмнината
и мислиш, че вече си изгубил играта,
лъч светлина огрява усмивка гореща
и поглеждаш, че има приятел на среща.
Когато мислиш, че си в самотната яма
и, че за назад връщане няма,
приятел идва с лечебната глътка
и той ти дава топла прегръдка.
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Андреа Д. Атанасова, 9Б клас,  Ще дойдеш ли с мен

Андреа Д. Атанасова, 9Б клас
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Вероника Панайотова, 12.А клас

***

Ще покоря названията ти 
тихо и незабелязано.

Изкачвайки стръмния склон
на покрити безсловия,
осеян от вида на вечни дълбини...
Измирам в себе си, 
знаейки пророчеството,
вплело душите ни
в безкраен бяг на черни лъчи.

Ще изгоря името ти в гърлото си 
и аз със теб ще се изпепеля. 
Но ще бъда единствения вопъл думи, 
с които ще имам сили да те съживя.

И моят огън ще те повелява във риданията ти,
и в малките лица, 
излизащи от солената вода в очите ти,
излизащи от цветовете на нощта.

Ще изцеря скръбта ти,
похитила твоето телце.
Ще уморя лицата ти,
посичайки ги с тънко стъкълце.

Ще изгоря названията ти,
но ще изгоря заедно с тях.
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Вероника Панайотова, 12.А клас

Отвъд хоризонта

Един миг погълнат в светлина,
втори в преходната красота.
Но мигът минава,
а човек остава все така - 
не помръдва, втренчен във безкрайността.

Учуден от своята съдба
свежда леко той глава.
Следва въглена, неравна ивица,
и разбира колко мига би могли да бъдат, 
но не са...

И остава все така - 
не мръдва, втренчил се в безкрайността.

Андреа Д.Атанасова 
9 Б  

Горска пътека,
пастел



Средно училище с преподаване на немски език „Фридрих Шилер” – гр. Русе30

Вероника Панайотова, 12.А клас

Отклонение
по Йордан Палежев
„Гущерка“ 

Сред шубраците на паметта ми 
се губи ясна картина, 
като цяло закърнели куршуми,
облечени в захабена коприна. 

Красиви, но тъжни силуети, 
облени в солена пот, 
и сякаш биват на отделни планети, 
съдържащи само азот. 

Златни сирени, диамантени експлозиви 
прехвърлят си светлина един на друг 
из шубраците на паметта ми, 
но стъпват на различен памук.

Витан Ив.Василев, 4 Б клас, Село ,пастел
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Михаела Петричева, 9.Б  клас

Понякога

Понякога
чувам гласа ти в съзнанието си.
Понякога
те чувствам  близо до мен.
Понякога
търся теб във всеки друг.
Понякога
се луташ в ума ми,
не  можейки да излезеш.
Понякога
бавно се стичат сълзите,
докато
си ни представям заедно -
хванати за ръце,
прекалено влюбени,
обичащи се!
  ***
Понякога 
жадувам за 
присъствието ти.

Понякога,
а всъщност -
в и н а г и.
                                                                                

На него

Един ми е.
Единствен ми е.
Любим ми е.
С поглед дълбок,
очите  - тъмни.
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Да ме гледа с часове
и  да не спира.
Обичам го,
дори когато не е мой.
Сънувам го,
усещам го -
в късните вечери,
когато съм сама с мислите си за него.
Но ще е така.
Свикнах.
Приютих го в сърцето ми.
И сега живее там.
И в два следобед, и в три вечерта.
Там е.
Чака ме.
Поне там ме чака .
Обичам го
с усмивката му прекрасна.
С аромата му
на щастие.
Липсва ми
погледът ,
усмивката,
дланите,
тялото.
А аз глупачката,
с поглед го обичам!
Мой е!
Обичам го!

Само ако можеше 
да му го кажа.
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Витан Ив.Василев, 4 Б клас, Пролет ,пастел

Витан Ив.Василев, 
4 Б клас, 
Рилски манастир,
пастел
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Радина Пасева, 9.А клас
                                                                                                                      

Амбиция

След поредното разочарование
търся да намеря оправдание,
но уви, щом говорим за успехи,
трябва да намеря някакви пътеки.

На ръба съм да се откажа,
обаче ще им покажа:
дошла съм за победа, 
а не да обирам вторите места.

Антоан Францов,  9.Б клас                                                                                    

Крилати емоции

А любовта, тя къде се дяна?
 Да не би да отлетя като черна скитница Врана?
Или пък просто мирничко в храстите чака,
сякаш е грижовна, отглеждаща своите малки Сврака,
Любовта е като Колибри, безпомощно и дребно,
веднъж е с теб, а друг път изчезва безследно,
Понякога заради любовта трябва да сме като Чайките бели-
хитри, интуитивни, борбени и смели.
Но щом коварният Орел с остри нокти те прониже,
дори най-близкият за теб твоите рани не може да оближе.
А когато си на дъното и те обкръжат Лешоядите пустинни,
ще разбереш, че всички предатели се правят на невинни.
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Габриел Т Иванов,
4 В клас,
Цветя ,
пастел

Габриел Т. Иванов, 4 В клас, Натюрморт, пастел
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Антоан Францов, 9.Б  клас                                                                         

Петте елемента

Липса на действия - само думи.

Истините тежат като куршуми,

пепел, прашец или просто пясък.

Грешен ход или силен тласък.

Време странно и променливо,

от материята тъмна стоим на криво.

Поведение: и игриво, и мрачно,

за другите все така неудачно.

Аура цветна, на моменти сива,

гама от емоции внезапно прелива.

В паралелен свят пак си попаднал,

но този факт чак сега си загатнал,

вече си слят със земните елементи,

корени пропукват пътните ленти.

Що за чудо! Какъв възторг само!

Време е да наричаме Земята “мамо”. 
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Яна Иванова, 9.Б клас

Светлинки

За какво си мечтая?
Да виждам в хората светлинки.
Тогава и моята светлинка ликува - 
инак тъжи.
Уви, чувствителна се оказа тя към света.
Прекалено дори.
Плаче ли, плаче, когато самотна се чувства...
Да си сам сред множество сенчести лица,
не е лесно, нали?
Да знаеха хората поне,
че не е нужно да се молят,
да падат на колене,
а само да попитат
и да са готови малко магия да попият.
Тогава се чувства светлинката в тях най-добре.
И щом е готова да изгрее,
е наред и мечтата ми да оживее!

Габриел Т. Иванов, 4 В калс, Къща край реката, пастел
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Маринела Пенева, 6.В  клас

Мечтая си

Мечтая си отново да те видя.

Очите ти да светят в мрака

като звезди, които чакам...

Мечтая си гласът ти скрит да чуя в тъмнината.

Следи от стъпките ти във снега да видя.

Парфюмът да усетя, 

в студеното да бъда с топлината

 на твоите прегръщащи ръце.

Мечтая си за онзи ден, когато

лежеше ти ди мен и погледът ти бе невинен.

Да чуя думите вълшебни си мечтая и милиони тайни да науча.

Мечтая си за онзи ден, когато

едно ,,Обичам те!” осъществи мечтите ми.

Мечтая те! 
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Дъжд 

Дъждът е падаща вода, с която земята се пои. Природно е.
Дъждът са плановете, провалени за разходка в мъгливи дни.
Дъждът - досаден за едни, за други е спасителен.
Дъждът - приятел, неочакван гост, 
който най-добре ни разбира, 
и отмива сълзите ни, 
и тъгата ни отмива, 
и започва да плаче - туй така му отива.
Дъждът е покана за слънце. 
А в живота дали го разбираме?

Джем Дж.Мустафа, 8 Б клас, Град 1,пастел
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Никол Стилянова Димитрова, 8.Б  клас

Цветове 

Да се получи кръговрат на черно и бяло.
Да се получа аз.
Да се превърне сивото в цветно и в мислите ми да нагазиш, да ме 
виждаш като през елмаз.
Колко ли пъти лекомислени думи аз пиша,
а всъщност сърцето си опитвам да обясня.
Със субтитри ме гледаш,сякаш съм филмът,а желание нямам да ти се 
разясня.
Страници от душата си разлиствам, като бестселър съм за теб сега. 
Прехапвам твоята устна, подута от студа.
В очите надничам, не знам и аз какво да изрека.
Ще ти говоря в думи и точки
 и черно и бяло по теб ще разнеса.

*****
Дали ме обичаш, искам да знам.
Размишлявам тук и там,тук и там.
Дали ме искаш, искам да знам.
Боя се от това и онова,за това и онова.
За слънце мечтаем- от мен за теб,от теб за мен.
Голяма дилема си ти, в голяма дилема съм аз.
Животът ме сблъска с теб.
Защо точно с теб? Защо точно аз?
Дали ме обичаш, искам да знам.
Размишлявам тук и там ,тук и там.
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Никол Стилянова Димитрова, 8.Б  клас

*****
Вчера ми каза как обичаш моите целувките страстни.
Изтри от лицето ми сълзите ужасни, забрави ли дните, които бяха 
прекрасни?
Вчера за вчера, днес си на друга вълна.
Прекъсна изречението, спря любовта.
Как тъй свободен се чувстваш без мен,забрави ли колко щастлив 
беше нашият вчерашен ден?
Дръж ръката студена, не пускай.
За теб дишам, живея, не мигай, не ме пропускай.
Ще си тръгнеш утре знам, оставил ръката студена, оставил думите, 
ням.
А дали всъщност заслужаваш да си сам?

Джем Дж.Мустафа, 8 Б клас, Градски импресии, графика
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Доротеа Диянова, 2.В клас

ПРИРОДА 

Птичките пеят с ангелски глас.
Тревите зеленеят точно пред нас.
Цветята миришат толкова хубаво,
че ми иде да им дам една милувка - 
хубава като тях.

Емилия Георгиева, 4Ж клас, Натюрморт с цветя
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Марина Стефанова, 4.Д клас

Зимна нощ

Тихо, тихо е навън.
Заспалите елички 
и борови  иглички
зъзнат сами отвън.

Мрачно и студено.
Тихо, тихо е навън.
Снежинките прехвърчат 
като в тих бял сън.

Тихо, тихо е навън,
приказно, мрачно и бяло.
В скреж заспиват голите дървета
и чакат напролет пак да разцъфтят.

Емре Еролов, 4 Г клас, Цирк, пастел
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Марина Георгиева Стефанова, 4.Д клас

МАРТЕНИЧКИ

Птичките пеят
ушите да сгреят.
Слънцето нежно пече,
водата по склона тече.
Гората празнува 
и мартенички жадува.

Баба Марта дойде 
с игличките пет.
От стръкче на клек.
оплете мартенички тя
да сме бели и червени,
млади и засмени.

Емре Еролов, 4 Г клас, Трансформър 1, пастел
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Антоанела Черкезова – старши учител, начален етап

Аз съм учител

Аз съм учител. Аз съм огън и плам.

Светлина във стотици очи.

Аз съм учител и мога да дам

път, увереност и мечти.

Аз съм учител. То е просто съдба.

Всеки ден съм във главната роля.

Не играя. Живея. Аз съм пътят на там,

дето другите ще успеят.

Аз съм учител. И съм горда с това.

Мога. Знам. И не вземам. Аз давам.

Майка съм аз на стотици деца,

които след мен продължават.
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Жаклин Д.Петрова,
 Пейзаж в оранжево,

пастел
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Антоанела Черкезова – старши учител, начален етап

Дом

Случайно оцелели
сред джунгла от бетон
във крайните квартали,
все още нечий дом,
граден преди години
с мерак и гредоред,
стареят още къщи 
със мушката отпред.

И рядко, много рядко,
почти едно на сто,
ще видиш да се мярка
червено колело
или количка детска,
или особен знак,
че някой след години
се е завърнал пак,
сред старите руини
с мерак и със пари
зад срутени дувари 
нов дом да построи.

А другите … когато
стопаните умрат,
булдозери ще дойдат,
дома да разрушат.
и само след година,
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с пари, но без мерак,
в бетонната градина 
нов блок се вдига пак.

И аз, една от многото,
живееща в панели,
сънувам чужди спомени
с дървета разцъфтели
и чувам дворна порта
да скърца в полумрак,
а сутрин се събуждам 
с една надежда пак:
сред тази необятна
гора от сив бетон,
пак портата да скръцне
на истинския дом.
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Зорница Кр.Енчева,
4 Б клас

 Пеперуда,
пастел
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Огнян Джоричев – старши учител по български език и литература

Онази любов,  неизказана…

И ето ни – стихнали в мрака, 
две сенки, милувки неказани. 
И  сгушена, трепетно чака 
Онази любов,  неизказана… 

По устните  – светла вода
от извори скрити,  потайни.
В очите  ни  –  тиха  зора,
приканваща, търсеща  тайни…
  
Докосвам те с вяра в невярата.
Докосваш с невяра съдбата ми.
И пак сме без думи във младата 
нега  от  греха  на телата ни.
 
И пак те прегръщам в полуда,
и  пак с оня вик на звезда, 
родена, незнайно как - луда, 
искри пак  безименна  - ТЯ! 

Онази любов, неизказана…
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Йоана В.Великова 
Натюрморт 2, 

пастел
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Огнян Джоричев – старши учител по български език и литература

Уморена, тиха  нощ се спуска…

Уморена, тиха  нощ се спуска…

И вече нямаш сили за крила.

Какво пък?  Нека да се спуска:

„Ще видя как ще бъде –  и така…”

И някак си присвиваш се в кълбото, 

наречено на тебе и на тях, и….

кротваш,  тихо, тихо… кротко,

в измислен,  леко хладен смях…

И в мислите, и в стряскания кратки –

за миг, за само миг веднъж,

събуждаш се и питаш с мисли хладки:

„Какво? Защо? И аз поне веднъж!”.

И сгушена там някъде, в безкрая,

от мисли „редни”, „дневни” и добри, 

заспиваш, без да му намериш края…

Какво пък?  Нека да боли!....
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Йова Д. Петрова,
 7 Б клас
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ПРОЗАИЧЕСКИ ТВОРБИ

Калина Ив.Велева, 4 Ж клас, Планинско село, пастел
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Ивелин Крумов, 5.В клас

Легенда за цветовете

Представете си свят, в който всички воюват. А сега си представе-
те, че вие можете да прекъснете тази война. Само се потопете в тази 
история и четете!

Преди хиляди години цветовете бяха разделени. Студените оби-
таваха небесния рай, а топлите бяха заточени в ада, който се нами-
раше в недрата на земята. Бог на студените беше белият цвят на име 
Уайттарч, а на топлите черният  – Блекмон. 

Раят искреше в изумрудено зелено, небесно-синьо с красиви 
пурпурно-лилави колони, които блестяха на слънцето. Имаше малки 
синьо-зелени сгради, в които живееха цветовете и гигантски дворец, 
обагрен във всички нюанси на студените цветове, в който живееше 
богът им.

А адът, напротив, изгаряше от топлината на червеното, оранже-
вото и жълтото. Беше осеян с малки кафяво-оранжеви вулканчета, от 
които изригваше  златисто-червена лава. Обитателите му живееха в 
каменни пещери. А техният бог се беше настанил в един топъл дво-
рец, направен от изстинала лава.  

Блекмон завиждаше на студените за тяхното небесно притежа-
ние. Той изпрати двама свои пратеници и им заръча да оставят в не-
бесния рай кутия.

Тя не беше обикновена – в нея беше скрита магия, с която Блек-
мон сви всички топли цветове в един и ги затвори вътре.

 Уайттарч видя, че има дар от топлите, зарадва се и реши, че това 
е знак двете страни да се обединят. Но когато отвори кутията, извед-
нъж  изскочиха всички топли цветове. Те боядисаха целия рай – всич-
ки студени зелени и сини шарки бяха заличени от кафяво и оранжево. 
Червено имаше във всички зали. Жълто – докъдето погледът ти стига. 
Така, по принцип лилавите колони, бързо смениха цвета си и станаха 
червени. Като изпълниха задачата, топлите бързо се върнаха в под-
земното си царство.

Богът на студените беше бесен! Реши лично сам да посети топ-
лите. Когато пристигна, призова Блекмон в центъра на ада. Викна му:
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- Така не може! Трябва да се съобразяваш с нас! Ако продължиш 
с тези клопки, скоро ще започнем война!

- Ела ми тук тогава! Тази война я чакам от хиляда години! – от-
върна Черния. 

И тъй като беше голям  инат, хвърли ръкавицата.
Започна страшна война. Цветовете се бореха, избухваха бунто-

ве, хармонията се разпадна. А войната продължаваше и нямаше край. 
Никой не надделяваше. Дълго време след нейното начало всички цве-
тове бяха изтощени и нямаха сили да продължават битките.

Останаха само боговете, подклаждани от своята омраза един 
към друг. Почна последната битка. Решиха тя да бъде паметна. Всеки 
от тях сътвори свои създания. Това бяха хората. Естествено, на Уайт-
тарч бяха бели, а на Блекмон – черни. 

Битката се пренесе между хората.  Те превъзхождаха цветовете, 
защото освен разум, имаха и сърце. И макар войната да не им харес-
ваше, все пак бяха завладени от своя цвят и всеки искаше да докаже 
на своя създател, че не го е сътворил напразно. 

Някъде, в края на хорското селище, живееха две малки деца 
– Мари и Тарън. Те не приличаха на другите, които бяха украсени с 
шарките на своите водачи. Тези две деца са отличаваха със своята 
безцветна кожа. Изглеждаха, сякаш бяха направени от мрамор, но не 
бяха тъжни, защото се захранваха от взаимната си обич и факта, че се 
заедно. Те бяха пълни с енергия. Обичаха още от ранни зори да тичат 
по мократа, току що измита от росата трева. Разхождаха се до близко-
то бистро поточе и дълго наблюдаваха животните. 

Но когато влизаха в домовете си, техният перфектен свят се 
превръщаше в ужасен кошмар. Двете семейства бяха от противнико-
ви лагери. Родителите изобщо не бяха доволни от дружбата на двете 
деца, направо не понасяха този факт. И макар кожата на чедата им да 
беше безцветна, те искаха поне душата им да принадлежи или на топ-
лите, или на студените.

А в това време битките продължаваха, а човеците започнаха да 
откриват еднаквостта у себе си. Започнаха да избухват бунтове, хора-
та не искаха да воюват. Блакмон започваше да усеща, че сигурно ще 
изгуби войната. Бяха му разказали за необикновената дружба на нео-
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бикновените деца. Затова, за да покаже, че е сериозен една съдбовна 
вечер, когато децата се прибираха, той ги отвлече. Искаше чрез тях да 
контролира хората.

Когато родителите не откриха децата си вкъщи, тръгнаха да ги 
дирят. Притеснени за тях, те дори не усетиха, че бяха тръгнали заедно 
– черни и бели. Но децата сякаш се бяха изпарили. На Уайттарч вой-
ната също му беше омръзнала. Затова отиде при тях и разказа за злия 
план на своя противник. 

Семействата се върнаха при своите народи. Изправиха се и ка-
заха:

- Народи! Трябва да спрем с тази безсмислена война! Десетиле-
тия наред воюваме! Време е да спрем тази битка! Замислете се, някога 
комбинирали ли сте топъл и студен цвят?

- Не, не, не… - разнесе се шепот.
- Моля ви,  спрете войната и ни помогнете да открием децата си! 

Има място и за бяло, и за черно на този свят! Може би така той ще ста-
не по-красив, може би  - по-грозен! Но едно е сигурно – той ще бъде 
по-единен и по-шарен!

И както казах по-горе, хората имаха сърца и те започнаха да се 
обаждат. Време беше за финалната битка - хора срещу богове.

Ако искате да ѝ се насладете, вземете си по едни пуканки и гле-
дайте!

Вие изберете края - добър или лош!
 Аз избрах хубав.
 А вие?               
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Мария Ив. Иванова, 9 Б клас  композиция, графика
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Арзу Мехмед, 7.В клас

Моите експерименти в изкуството

Моите експерименти в изкуството – тънкият конец на мислите 
ми, чийто край не се вижда в тунела от цветове. Именно с този конец 
аз шия моите дрехи, попили многообразието от чувства сред влага-
та на външния сив свят. Тук и на всяко следващо място, създадено от 
мисълта и четката, аз творя, очаквайки с всеки мой риск отново да 
изпитам тръпката от приключението на моето въображение. Експери-
ментирам с чувствата, мислите, действията и всекидневието си така, 
както с изкуството, което създавам. То е риск, а само един авантюрист 
без страх е способен да поеме по пътя на творчеството с неговия ма-
лък свят, побран в лист хартия.

Хаос, буря и цветя. Контраст, който се среща само в мислите на 
един творец. Неземен, потънал в еуфория, артистът вечно тества ума 
си, изследва цветовете в тунела на изкуството. Експериментира с лис-
та в необятния свят на страстта, красотата и капана, в който винаги 
попада неусетно след всеки допир на четката.

Но човек след експеримент иска резултат. Жадна за още, аз тър-
ся отговори, причини, възможности да създавам. Тук, вече пристрас-
тена, рискувам. Рискувам, но печеля. Печеля нови, непознати за обик-
новения човек  чувства, усещане, тръпка, които ме карат да творя, да 
се губя в палитрата от цветове и да давам всичко, което имам. Защото 
това е цената на изкуството, но имаш ли пламък в очите и нежност в 
душата, ти си най-богатият на света.

Така, и един аванютрист не се подчинява. „Правилата водят из-
куството към рутина.” казва Дани Дидро с точните думи за чудото, на-
речено изкуство. То никога не се подчинява, не се повтаря. В експери-
мента няма правила, в поетия риск няма закони. А аз, млад мечтател, 
искам свобода  за моето изкуство.

Сама, щастлива и вечно търсеща, изкачвам върховете на по-
знанието и тайните на изкуството. Търся най-вече начини да рисувам 
повече, възможности да опознавам себе си в произведението, което 
съм сътворила и цветовете, които съм използвала, за да изразя моята 
същност и вълнение. Научавам  най-много за себе си и околния свят 
от изкуствотo и силата на окото, примесена с боите.

Моите експерименти в изкуството са моите експерименти в жи-
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вота. Те са знание, богатство, авантюра, удовлетворение и живот. Там 
няма правила, няма повторения. Съществуват само четката и мисълта. 
Всяко творение на изкуството само по себе си е уникално и неповто-
римо, така както е и всеки човек. Винаги ще остане страстта ми към 
изкуството, в което обичам да се губя всеки път с желанието отново 
да изпитам енергията и многообразието от емоции, описващи самата 
мен  и желанието да опозная и тествам себе си. 

Мария Ив.Иванова, 9 Б клас, Поглед отвъд, пастел
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Боряна Стойкова,  9. Аклас

За учителя…

Дразнят ни. Понякога…много ни дразнят. Но да бъдем открове-
ни…и ние ги дразним. Много. Често. Случва се дори да е нарочно. И 
все пак денят беше вторник, аз, както винаги, не стоях мирно и кротко 
на чина си, но изведнъж се загледах в госпожата и си помислих, че ис-
кам да ме запомни. Да помни мен и съучениците ми. Учудващо дори за 
мен беше колко отчаяно закопнях тя и всички останали преподавате-
ли никога да не ме забравят. Да си спомнят колко много съм ги ядосва-
ла в стремежа си винаги да бъда права, но и да се усмихват носталгич-
но, заради глупостите, които съм направила аз или пък някой друг….
Защото учителите ученици имат много… но, скъпи преподаватели, на 
нас Вие сте ни едни. И ще ви помним. Винаги.

Няма да говоря за благодарността ни към Вашия труд, който по-
някога оценяваме със закъснение. Нито пък за неща извън учебния 
материал, на които ни учите, без самите Вие да подозирате. Искам да 
извикам в съзнанието Ви нещата, които Вие научавате от нас.

Понякога сте твърде сериозни. Нямате представа, колко до-
волни остават учениците, когато успеем да разсмеем дори привидно 
най-сдържания и строг от Вас.

А така обичам моментите, когато станете отново деца. Когато 
започнете да разказвате свои минали преживявания, било то за Ваши-
те пътешествия и премеждия или за някои отдавна завършили Ваши 
възпитаници. Защото в тези моментив очите Ви заблестява пламъче-
то, което блести сега и в нашите очи. Друг пътпък се случва да се за-
питаме Вие изобщо някога били ли сте деца? Може би просто сте заб-
равили, че никое дете не се спогажда с многото домашни?...Ах, да не 
говорим за контролните…Да, ние знаем, че го правите за наше добро, 
но все пак всички си мечтаем, дори и Вие, просто да се приберем у 
дома и да полежим….Добре. Това беше в кръга на шегата. Защото се-
риозното е, когато се чудим дали изобщо някога пораствате. Понякога 
ние се опитваме да Ви обясним нещо, но Вие като децата…всъщност... 
Вие точно като нас си знаете своето.

И какво стана сега? Какво разбрахме? Формулата по математика 
до какво решение стигна? Ами тезата по литература? Аз поне устано-
вих, че май имаме повече прилики, отколкото разлики помежду си.
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И все пак магията на нашите взаимоотношения си остава загад-
ка за мен. Както вече споменах…така се ядосваме взаимно поняко-
га…, ала как само се обичаме….

И ще Ви помним! Защото на нас сте ни едни! Моля Ви, не ни за-
бравяйте и Вие!

Мария Ив.Иванова, 9 Б клас, Портрет, графичен етюд
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Боряна Стойкова,  9. А клас                                         

Човешките копнежи

Искам да бъда танцьор.

Искам да стана космонавтка.

Искам да няма гладни деца.

Искам да имам куче.

Искам да бъда инженер.

Искам да бъда обичан.

Искам да няма болни хора.

Искам да стана състезателка от „Формула едно”.

Искам да бъда певец.

Искам войните между хората да спрат.

Искам да стана учителка.

Искам да няма бездомни животни.

 
Много. Хора. Жени. Мъже. Всеки. Иска. Нещо. А защо не? Да ис-

каш, значи да можеш. 
Хората и техните копнежи са безгранични. Така трябва да бъде. 

Ако човечеството не е мечтало, днес нямаше да се намираме във вре-
ме на културен подем и научно развитие. Душите ни нямаше да имат 
стойност, защото не би имало причини, които да ни карат да се стре-
мим към нещо, за да ги обогатим. И все пак не е така. Тогава важните 
въпроси са защо имаме желания, какво ги поражда? Това, което иска-
ме, съвпада ли с това, от което се нуждаем? В действителност нуждаем 
ли се от нещо или това са просто примамливи спонтанни идеи…

Мина ми и на мен спонтанна идея из онези дни. Нищо интересно 
и нищо, което да е жизненоважно…Но от онзи първи миг, когато ми-
сълта, още едвам – едвам се изясняваше в съзнанието ми, не спирам да 
се връщам към нея. Въртя се, шавам, пускам музиката толкова силно, 
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че да заглуши терзанията в главата ми, но пак се връщам там, при нея, 
където знам, че не е от полза да бъда. Не бих споделила великото си 
щукване, защото е твърде лично, но съм сигурна, че всеки от вас има 
по едно такова в ума и сигурно сега с лека усмивка се сеща за него. 
Копнеж, който не му позволява да заспи нощем, идея, която е първа-
та му мисъл сутрин, и нещо, отвличащо вниманието му в часовете по 
български език и литература. Да оставим шегата настрана, но все пак, 
каквото и да правим, искаме или не, това мъчи съзнанието ни.            

Погледнем ли от друг ъгъл, все пак ръководител на случващо-
то се в душата ни сме самите ние, затова можем и да се освободим от 
тежестта на желанията си, някои от които са нереалистични, като се 
фокусираме към реалните си възможности и се стремим да ги разши-
рим. Това не означава да се откажем от мечтите си, а само да насочим 
енергията си към стъпките за постигането им.            

Често пъти въображението ни не познава граници и, когато се 
върнем към реалността, мъничко ни заболява, че тя не е такава, ка-
квато сме си я представяли до преди миг в мислите ни. Въпреки всич-
ко, както е казал Декурсел: „Желанието е люлка на надеждата”. Тя дава 
сили на копнежите ни да продължават да тлеят в нас…

Ама пък защо не? Не вредим на никого с желанията си. Те са без-
платни. Те винаги са с нас. Понякога ни дават утеха. Друг път ни гневят, 
но точно това е, което ни изгражда и ни прави личности, защото меч-
тите и стремежите ни ни различават един от друг…, ала всъщност цял 
живот търсим някого, с когото да си приличаме. Оглеждаме се за чо-
век, който да търси същото като нас. И щастието като че ли е по-голямо 
не щом сбъднем исканията си, а щом намерим с кого да ги споделим и 
да ги преследваме заедно. Общите копнежи са общи сили.

Дали това, което сме си пожелали, е правилното за нас, разбира-
ме, когато го получим. И ако усетим удовлетворението и спокойствие-
то, които сме се надявали, че това ще ни донесе, то това със сигурност 
наистина ни е било необходимо. Но впуснем ли се незабавно към нови 
стремежи, без да сме благодарни за полученото, дали пък не омало-
важаваме това, което вече имаме, и не означава ли, че придобитото 
не е това, което в действителност сме търсили…И това ме навежда на 
следната мисъл от Бърнард

Шоу: „Има две трагедии в живота: едната е да получиш това, кое-
то си желал, а другата -да не го получиш.” 

В сбъднатите и несбъднатите ни мечти също има хармония както 
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във всичко друго в света. Дори да не го осъзнаваме, за да ни е дадено 
нещо, то друго ни е било отнето и обратното. Важното е да поддържа-
ме волята си за развитие и да не позволяваме неуспехите да ни отказ-
ват от целта. Щом ни отнемат една мечта, трябва да я заменим или с 
друга, или с нещо действително. 

Изгубим ли пътя към даден стремеж, преди да се ядосваме, тряб-
ва да помислим – сигурно някъде се крие причината за това. Дори да 
не я намерим, поне можем да открием поле за размисъл в думите на 
Пиер Бауст: „Ако всички човешки желания се бяха изпълнявали, земно-
то кълбо би заприличало на ад.” И нека сега разсъждаваме.

Първото нещо, което ми хрумва, когато тълкувам тази мисъл е, 
че хората и техните желания са противоречиви. Всички знаем, че све-
тът, в който живеем, не е нито само черен, нито само бял – в него има и 
добро, и зло. Това обаче са две думи, описващи понятия, неразграни-
чени с една точна линия, разбирани от всеки човек по различен начин. 
И тъй като монетата има две страни, нечии желания могат да облагоде-
телстват някои хора, но да са пречка за други. Аз си обяснявам неща-
та чрез нещо или някого, който разпределя мечтите ни и дава зелена 
светлина на тези, които наистина имат някаква цел и принос в настоя-
щето на обществото или поне за развитието на личността ни. 

С времето желанията на човек се променят заедно със светогле-
да му. Има хора, при които победата е на всяка цена –  безкомпромис-
но ще преминат през всичко и всеки, изпречил се по пътя на стремежа 
им.  Докато по-разумните, преди да направят каквото и да било, първо 
си задават важен въпрос. Какво ще ми струва, за да стигна до целта си? 
Въпреки всичко удовлетворяващо ли е да се радваш на успех, заради 
който си пожертвал нечие друго щастие?…

На земята живеем много хора и именно това е единственото, 
което поставя граница на мечтите ни, защото в крайна сметка сме тук 
заедно и трябва да се съобразяваме и с желанията на хората около нас. 

Мисля, че поставих повече въпроси, отколкото отговори, но и с 
въпрос ще завърша – за какво копнеете вие…и какво сте готови да да-
дете, за да го получите…

x
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Мария Ив.Иванова, 9 Б калс, Птица, пастел
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Габриела Григорян, 12.А клас

“И сякаш аз не съм живеел никога,
и зла измислица е моето съществуване”
                                          /Атанас Далчев/

Живея, влюбвам се, пътувам, постоянно намирам нови прияте-
ли…и повечето ми завиждат. Ами да, завист е това да не ти харесат 
снимката или поста в социалните мрежи. От някои не получавам нито 
сърце в Instagram, нито палец нагоре във Facebook.

Други пък ми се възхищават и искат да са на мое място. Снимам 
огромната пица, която вчера си поръчах, и на всички им се прияжда. 
Поствам и съобщение, че съм лудо влюбена в едно момче. След два 
дни не сме вече заедно, но важното е, че получих пожелания за вечна 
любов и дълго щастие.

Не мога да си позволя тази красива рокля, но пък мога да я проб-
вам. Снимките от пробната събират над сто харесвания.

И сутринта правя едно селфи с новата си прическа. Щраквам 
и кафето си. Когато не съм в настроение, единствено светлинката за 
новополучено съобщение може да повдигне духа ми. Постоянно си 
пиша - в мола, в метрото, в нас, в училище. Намирам нови приятели и 
вдъхновявам хората. Имам 815 последователи все пак!

Купувам чисто нови Adidas и се снимам с тях, преди да отида да 
потичам в парка. Не отивам да тичам, домързява ме, но пък всички раз-
браха за обувките.

И снимам ли, снимам. Споделям целия си вълнуващ живот в со-
циалните мрежи. Какво ям, какво обличам, какво слушам, какво мразя 
и какво обичам…

Един ден не мога да вляза в нито един от профилите си. Ръцете 
ми се изпотяват и пулсът ми се ускорява. Излиза все “Грешка! Грешка! 
Грешка!”. А снимката на онази био вода, на която направих пет кадъра, 
за да се вижда по-ясно цената й, си стои в телефона ми и чака да бъде 
споделена с широката аудитория.

Най-после разбирам страшната истина: профилите ми са били 
изтрити. И нямам вече приятели, последователи и 513 чата. И сякаш аз 
не съм живеела никога и зла измислица е моето съществуване.
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Мария Ив.Иванова,  9 Б клас, Силата на водата, пастел
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Адреана Балтич, 6.В клас

„Аз съм различен, ти си различен, 
ние сме приятели“

Какво означава да си различен? Всеки от нас е различен и няма 
еднакви! А може би всеки от нас е уникален по свой собствен начин. 
Да се отличаваш от останалите, означава, че имаш своя собствена ин-
дивидуалност. Различен си от другите по това, че имаш свое мнение, 
собствени и уникални разбирания.

Какво би станало, ако го нямаше разнообразието в света. Ако 
всички си приличахме? Тогава може би щеше да ни бъде трудно да 
си намерим приятели, защото всички щяхме да бъдем много скучни. 
Щяхме да харесваме едни и същи неща и да имаме едни и същи мисли. 
Затова хората сме индивидуалности и всеки от нас иска да постигне 
различни неща в живота.

Така човечеството се развива и се създават приятелства, разви-
ват се науката и техниката. Добрите в една област помагат на добрите 
в друга област, т.е. ако някой от нас е добър по математика, да помогне 
на този, който е слаб по този предмет. А той да му помогне по англий-
ски език примерно. И така се създават приятелства. А да си приятел, 
означава да помагаш на другарчето, когато му е трудно.

Затова е хубаво да си различен! Уникален и неповторим! А 
може би, по-добър и по-щедър!
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Петър Петров Йорданов, 9 A клас, Вальо, граф. шарж
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Кристияна Лесичкова, 6.В

Аз съм различен, 
ти си различен, 
ние сме приятели

Когато се оформят кръгове от приятели, в тях се образуват разли-
чия от интереси, предпочитания и отговорности. Тези различия между 
приятелите и между хората изобщо дават повод за тяхното сближаване 
помежду им. Все пак трябва да се уважават интересите, предпочитани-
ята на всички хора и, разбира се, да се уважават и сами те, независимо 
колко по-различни са от нас. Дори и да не харесваме другите толкова 
много, трябва да се държим добре с тях. Различията помежду ни до-
пълват нашата същност. Понякога различията между хората водят до 
едно не толкова добро приятелство , защото сякаш те не се допълват 
като приятели. Хората не трябва да са еднакви , за да се харесват или 
пък да са приятели, нужно е да гледат в една посока, дори да мислят 
различно, да си взаимодействат помежду си. Всички знаем, че хората 
няма как да имат еднакви способности, вярвания, харесвания. Все пак, 
ако всички бяхме еднакви, нямаше да е толкова интересно.

Различията помежду ни всъщност ни сближават!
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Емре Еролов, 4 Г клас, Трансформър 2, пастел
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Венелина Соколова, 6.В клас

Аз съм различен, ти си различен, 
ние сме приятели

Оказа се, че тази тема наистина навлиза в територията на по-дъл-
боките ми разсъждения, което ме изненада – всички теми, поставяни 
досега, бяха прекалено скучни за мен.

„Противоположностите се привличат” – това казват хората. До-
някъде е вярно – аз съм едно, приятелите ми са съвсем различно. Въ-
просът е, че противоположностите могат да доведат до фатален край, 
ако се откаже създаването на приятелство. А дори и то да съществува, 
не е гарантирано нищо – приятелите нараняват приятели. Това, от моя 
гледна точка, става след като приятел „А” измести приятел „Б” с при-
ятел „В” или когато приятел „А” не може да се примири с навиците на 
приятел „Б”. И до какво води това – двама щастливи, един е оставен на 
емоциите си. Състоянията, в които човек изпада само при една малка 
промяна, водят до състояния, в които той открива другиго в себе си. 
От друга страна, има музика, която е изкуство. Ние се потапяме в него, 
когато нещо се случи, но често потапянето се удължава и ние се да-
вим в нашето „болкоуспокоително”. Ако няма кой да ни спаси, ние вече 
не съществуваме – обградени сме напълно от музиката, предпазени 
от реалността. Но когато решим да излезем от черупката си, хората 
ни отблъскват и си играят с нас, а ние се поддаваме, защото това ни е 
непознато. Различни сме, а когато си различен, когато имаш работа с 
метъл и хард рок музика и дълбоки текстове, ти си отхвърлян. Идеята, 
че нещо, което харесваш, се различава от това, което другите харес-
ват, моментално ти поставя етикет. Не мисля, че хората разбират колко 
разрушително е това, а когато самочувствието ти е ниско, се движиш 
на бензин. Ако ме видят със слушалки, първата им мисъл вероятно е: 
„Я виж, емото пак слуша сатанинската си музика”.

Това не се случва само в училище, може да се случи и вкъщи. В 
същност е възможно семейството ти да отхвърля това, което си. Баба 



ГОДИШЕН АЛМАНАХ • Лично творчество 75

ми например веднъж ми каза, че стаята ми изглежда момчешка, което 
ми дава още една причина да стоя в стаята си. И ето наблюдаваме вече 
споменатото поставяне на етикет, но тук е в различна област.

Моите приятели нямат голям проблем със стила ми, но съм чу-
вала и коментара: „Тази сатанинска музика е ужасна, махай я!”, което се 
усеща като удар под кръста.

Респект. Това е нещо, което малко хора на моята възраст могат да 
покажат. Аз го показвам. Защото знам какво е да си различен и да не се 
чувстваш на място. Защото знам, че семейството и приятелите могат да 
са до теб сега, но в крайна сметка умираме сами. Защото най-големия 
подарък е именно респект. Ние, които сме различни и не се вписваме, 
сме кралете и кралиците на алтернативата. И съм сигурна, че който е 
силен на думи, може да е силен и на действия, в бъдеще, което може да 
не съществува.

Преслава Пл. Пенева, 4 Б клас, Разходка, пастел
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Калина Митроева, 7. Б клас

Изграждаме себе си 
чрез другите /Лев Виготски/

(Есе)

„Чрез другите се превръщаме в себе си“ – Лев Виготски

Да изградиш себе си – това означава да развиеш качествата, кои-
то притежаваш; да оформиш характера си; да се изградиш като уникал-
на човешка личност. Но, разбира се, това не можеш да постигнеш сам. 
Трябва ти и помощта на другите. Но кои са другите?

Това са всички хора, с които прекарваме дните си. Това е семей-
ството, приятелите, учителите... Но и невидимите за нас хора – автори-
те на книгите, които четем. При всеки свой допир с видимите и невиди-
мите хора, ние променяме една невидима частица от нас, а с времето 
създаваме новото си аз. 

Но могат ли всички да те променят? Не. Ти избираш на кого да 
подражаваш и на кого -  не. По този начин развиваме умението си да се 
възползваме от присъствието и  опита на другите хора.

По много начини можем да се изградим като уникални лично-
сти. Хората около нас постоянно ни променят, без да осъзнаваме това. 
Най-много ни променят най-близките ни хора, а именно семейството 
и приятелите.  Когато допуснем грешка, възрастните  ни се карат не 
само, защото сме сгрешили, а и за да не повтаряме грешката отново. 
Родителите ни постоянно ни напътстват от малки – как да се държим с 
по-възрастните, да помагаме на хората в нужда, да сме честни с други-
те и със себе си, да сме смели, да не се страхуваме.

Приятелите и познатите  също ни променят. С учтивите и ние сме 
учтиви, честните правят денят ни по-хубав, лъжците ни карат да осъз-
наем, че не може да се доверяваме на всеки, двуличните ни държат 
нащрек.

Променят ни и хората, които не познаваме. Например в магазина 
– ако продавачката е усмихната и учтива с нас, ние излизаме от магази-
на усмихнати и се усмихваме на другите около нас. 

Четейки книги, ние попадаме в един свят, който авторът ни пред-
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ставя. Всяка книга ни учи  на нещо ново, обогатява въображението ни и 
начина ни на мислене. Така е с Бастиян от „Приказка без край”1 (Миха-
ел Енде).  Г-н Кориандър и книгите променят неговия нещастен живот 
и го водят във вълшебни светове. А още по-ярък художествен пример 
за влиянието на другия върху  личностното израстване ни дава рома-
нът приказка „ Малкият принц”2 на Екзюпери.  Малкият принц осъзна-
ва истините за приятелството и любовта благодарение на Лисицата. Тя 
също получава своите „награди” от общуването си с него. Най-после е 
„опитомена” – познава сладостите и болките на приятелството и любо-
вта. По друг начин вече ще вижда света и цветовете му.

Книгите и обкръжаващите ни могат да ни променят, но ние сами 
носим отговорността дали да се възползваме от опита и уменията на 
другите.  Например един учител преподава урока на всички, но само 
някои слушат с интерес и научават нещо ново. Всеки сам избира дали 
това е полезно за него или не. Така е и с книгите – един вижда много и 
взима много, друг – никак...

Да видиш и да осъзнаеш отрицателните качества на хората 
около нас също ни помага да променим себе си. Например в книгата 
„Матилда” на Роалд Дал малкото момиче, въпреки това, че е израсло в 
семейство, за което лъжата и  измамата са нещо ежеденевно, не се е 
превърнало в копие на родителите си (както брат си), а напротив – ста-
нала е едно възпитано, ученолюбиво дете.

Срещите с другите хора понякога ни нараняват, друг път ни пра-
вят щастливи, трети път ни дават кураж. Но каквито и да са те, без тях 
не можем, защото те ни помагат да се формираме такива, каквито сме.

Възхищавам се на смелите хора и искам да съм като тях, на стра-
хливците не се доверявам. Искам да бъда честен човек, верен другар, 
добра дъщеря, да се уча от грешките си и така да ставам все по-силна, 
да вярвам в мечтите си и да се боря, за да ги постигна.
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Ренета Ив. Маринова, 5 В калс, Морски бриз, акварел
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Преслава Петрова, 7.А клас

Могат ли положителните литературни 
герои да притежават отрицателни черти, 
а отрицателните литературни герои – 
положителни?

(Есе) 

Положителният герой?! Той привлича най-голямо внимание от 
страна както на читателя, така и на литературния изследовател. А и 
вече е съсредоточил в себе си и вниманието на автора.  Но кой е поло-
жителният герой всъщност?! С какво той привлича нашето внимание, 
та ние го оценяваме именно като такъв?  Най-често ни привличат на-
чините , по който той преминава през изпитанията – смелото му сърце, 
добротата му, милосърдието му. И най-вече изборите му – често напра-
вени в полза на другия , а не на себе си. Дали обаче положителният ге-
рой притежава само положителни черти е много проблематично... Ако 
е така, то той ще изглежда нереален, безцветен, а и знаем, че медалът 
винаги има две страни. Лесно е във вълшебната приказка. Там героят 
е свръхгерой, а неговият антагонист най-често е чудовище. Освен това 
си има и вълшебни помощници.

 В литературата обаче не е така... И ние нерядко се оказваме пред 
загадката и сложността на човешкия характер. Зад привидната грубост 
и греховност на тези, които определяме като отрицателни герои, се 
крият възможности за израстване, за преодоляване на злото. В това е 
голямата сила на художествения текст – да заложи загадки, да размие 
границите между доброто и злото и да постави нашия ум също пред 
предизвикателствата на избора....

Положителни литературни герои са Серафим (от разказа „Сера-
фим” на Йовков) и Лисицата (от „Малкия принц” на Екзюпери). Но те не 
притежават само положителни черти. И в двата случая те се отнасят 
зле към себе си.

Серафим е състрадателен и милосърден, затова помага на хора-
та в нужда.Той работи цяло лято и накрая дава спечелените пари на 
някой изпаднал в беда, дори да го познава съвсем бегло.Това е безко-
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ристно добро. Но до каква степен това самопожертвование е полез-
но за самия Серафим? Оказва се, че той е добър за другите, но пре-
небрегва себе си до крайна степен.Това в един момент ще го доведе 
до сериозни проблеми.А и не всички хора заслужават добро.Някои са 
лицемери и неблагодарници, те няма да се притекат на помощ на този, 
който им е помогнал.Затова, ако някога Серафим изпадне в беда, въ-
преки всички добри дела, които е извършил, може да няма кой да му 
се притече на помощ. Но целта на Йовков с образа на Серафим едва ли 
е била да мислим за неговото бъдеще! Той има друга задача – да даде 
на читателите нравствен урок за абсолютното добро. Ние обаче знаем, 
че подобно поведение много скоро довежда човека до невъзможност 
да прави каквото и да е добро!

 В образа на Лисицата от романа приказка на Екзюпери също е 
въплътен чрез олицетворението пример за човек, способен на безко-
ристна саможертва. Лисицата е много мъдра, тя разкрива на Малкия 
принц важни истини за живота, приятелството, любовта. Една от тези 
истини е необходимостта от „опитомяването”. Тя показва на Малкия 
принц какво е да си приятел. Самата тя му става приятелка. Лисицата 
му помага да осъзнае, че мястото му е при неговата роза и той си тръг-
ва, за да се върне  обратно на своя астероид. Защото разбира, че това 
е любов, че е вложил време , грижи, че вече е отговорен. Осъзнава из-
ключителността на розата за себе си. Но... лисицата ще изгуби завинаги 
любимия приятел. Ще страда. Заслужава ли си това страдание? Дре-
вногръцкият мъдрец Сократ е казал:„Трупаш мъдрост, трупаш тъга!”. 
Лисицата знае, че след като разкрие „някои неща” на Малкия принц, 
той ще си тръгне и тя ще остане без приятел. Въпреки всичко му пома-
га да осъзнае истината за розата си, жертва своята любов... Някой беше 
казал, че трябва да оставим любовта да лети свободно, но какво пра-
вим, ако не се върне?! Е, случаят на Лисицата е точно такъв... Нейното 
прекалено благородствo оставя само цвета на узрялото жито...

Благолаж (от „Косачи” на Елин Пелин) е друг случай. Той също 
е положителен герой. Той е сладкодумен разказвач, омайва хората с 
приказките си и те обичат да го слушат. Благолаж обаче има възмож-
ност с въздействената сила на словото си да ги манипулира. Сладко-
думният разказвач се намесва грубо в живота на Лазо и поражда съм-
нения в душата му. Съмненията много често са път към истината, но... 
Писателят умело ни въвежда в сложното психологическо състояние на 
героя чрез вътрешната му реч. „ „ Вчера ме зема и ме остави да скита”, 
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ще си каже тя и ето...”  Съмнението измъчва Лазо, не го оставя на спо-
койствие и затова той се прибира при съпругата си... Вероятно песента 
за млад Гургул и думите на Благолажа са помогнали на Лазо да разбере 
истината. Ние обаче не знаем дали тя е укрепила любовната му връзка. 
Да си представим само че съпругата му го е сметнала за ревнивец и 
страхливец, който не е в състояние да осигури благоденствието на се-
мейството в настаналите „усилни години”, както внушава използваният 
от повестовователя епитет...

Да погледнем сега към тези, които традиционно са смятани за 
отрицателни герои. Ето го Еньо (от разказа „Серафим” на Йовков). Той 
често е смятан за антипод на Серафим. Еньо е собственик на кафене 
и е заможен човек, но отказва да даде пари на Павлина за лечение на 
нейния съпруг.Той е кръстник на Павлина, затова се предполага, че 
именно той ще помогне в труден момент. Това му повеляват и морал-
ните норми на патриархалната общност. Затова читателите го смятат 
за коравосърдечен скъперник. Той обаче изпълнява дълга си, вменен 
му от рода. Като не дава пари на Павлина, той запазва родовото иму-
щество, което гарантира добрия и спокоен живот на собственото му 
семейство. Еньо е и недоверчив, това е добре, понеже не на всекиго 
може да се вярва. Ако той даваше пари току-така, щеше много бързо 
да обеднее. Независимо от това кафеджията е мислил за Павлина, по-
сещава я рано сутринта на другия ден... Потресен е от постъпката на 
Серафим. Тя е удар върху съвестта му. Това Йовков показва чрез тънък 
художествен детайл – прехапването на долната му устна, което е знак 
за изпитвания от героя срам. А човек, който се срамува, не е безнадеж-
ден скъперник, той е отворен за пътищата на доброто.

Можем да направим една отрицателна черта положителна и об-
ратно,  ако я поставим в друг контекст и я разгледаме от друга гледна 
точка.Това дали една черта е положителна, или отрицателна зависи 
също от начина, по който се проявява в дадена ситуация. Никога  не 
можем да определим едно човешко качество само от едната му страна!

В художествените творби  нищо не трябва да се приема за едноз-
начно – всичко има и друг смисъл, който ние трябва да открием. Това 
е предизвикателството наречено Литература, истинската учителка по 
човекознание.
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Росица Хр. Ненова, 3 E клас, Годината на петела, пастел
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Дебора Петрова, 6.Г клас

                                                                   

Смях в класната стая

Час по литература. Ще изпитват цял час! А настроението ни хем 
беше преповдигнато, защото вече сме в тинейджърска възраст, хем 
пък, като прочетeш дори само един куплет от стихотворението на 
Христо Смирненски „Братчетата на Гаврош“, ти ставаше тягостно и тъж-
но.

На вратата се почука и едновременно се отваря,  не се изчаква 
отговор „да“ или „не“. Появяви се д-р Петрушкова в неизменната бяла 
престилка, без слушалки на врата, но с широка лъчезарна усмивка на 
лицето.

- Добър ден, ученици! Я да видим днес кой е донесъл със себе си 
неприятели! (Има предвид въшки) - и се зарови в прилежно сресаните 
коси на момичетата и стърчащите перчеми на момчетата.

Не знаехме да се радваме  ли, че отървахме изпитването, или да 
се подготвим за срама, който ни очакваше, ако ни намерят нещо белич-
ко и мъничко в главите, наречено гнида или  - не дай си, Боже – въшка! 
Първата редица премина без находки и започнаха да се чуват успоко-
ителни шушукания. Наближаваше и моят ред. Мама уж все ме проверя-
ва, но знам ли кога и мен ще споходят тези гадни паразити.

Аз съм! Сърцето ми замря в очакване. Докторката ме извика по 
към прозореца, че да вижда по-добре. Станах от чина и плахо се при-
ближих към нея, а тя се зарови в косата ми. Усещах как всички погледи 
са забити в мен, ще кажеш, че дори и да намерят въшки, съм ги крала. 
Баба все казваше, че въшките ходят на чисто, снасят си яйцата и хайде 
на друга глава!

- Я се обърни на другата старана!- ме сепва гласът на д-р Петруш-
кова. И отново заби нос в косите ми.

- Родителите са все с претенции, че децата им не са въшливи и  
ние, медицинските лица, си измисляме.  За доказателство тя скубеше 
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косъма с гнидите, слагаше го в хартийка и го изпращаше вкъщи.

Изведнъж пръстите й започнаха бързо да се движат, усетих 
учестеното й дишане, притаих дъх и зачаках.

-  Ето, виж, жива е! - и ми показа с изпъната напред ръка нещо 
малко, стиснато в пръстите й. Беше дори незабележимо, но аз, обзета 
от внезапен ужас, хукнах да бягам.

В това време въшката се беше изплашила явно също и полетя 
към синия пуловер на докторката, който се подаваше под престилката 
й, и се заби в него. Сега тя изпадна в паника и бързо, бързо изчезна от 
класната стая. Навярно отиде скришно да търси това малко злокобно 
същество.

А класната стая беше като развълнуван кошер с пчели. Едни кре-
щяха от радост (какво радостно имаше в това?),  други се бяха свили на 
местата си притеснени. Госпожата не знаеше и тя какво да прави – дали 
направо да ме натири вкъщи, или първо малко да ме успокои, защото 
сигурно съм изглеждала като смазана от уплаха и срам.

Да, но сега  си казвам: 

- Е, какво пък, случва се, не е болка за умиране, а и имам подхо-
дяща тема за съчиение! 
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Росица Хр. Ненова, 3 E клас, В. Левски, пастел
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Полина Яворова, 8.А клас

Любовта в три думи – 
сълзи, възторг, уплаха

Любовта – всички чувства, събрани в едно, омесени с много емо-
ции и изпечени в сърцето. Любовта е сладкиш – топъл, пресен, аро-
матен. В нея се появяват уплахата, сълзите и възторгът. Тези три думи 
всеки ги нарежда, както съдбата му е отредила. Всички любовни исто-
рии на тази земя завършват по два начина: с щастлив или тъжен, дори 
смъртоносен завършек. Изразът „колкото повече, толкова повече” съ-
ществува и в любовта. Колкото повече любов има по света, толкова по-
добре ще е за нас и за цялата планета.

А що се отнася до онези три думички, отговорът става малко 
по-сложен. Затова ще се опитам да обясня с два примера. Първият 
започва с двама приятели – момче и момиче. И двамата имат чувства 
един към друг, но са прекалено уплашени. След време и двамата си 
признават. Възторг! В края на примера идват сълзите, които са от щас-
тие, заради всичко преживяно и заради взаимната любов. Другият 
пример е със същите герои, но в друга вариация. Те се обичат, влюбе-
ни са и има възторг. После нещо се обърква, става нещо лошо и всеки 
става отчужден от другия, озлобен и тук идва уплахата. Уплаха, заради 
това,че не всичко в живота е розово. Най-предполагаемият край на ис-
торията са горчивите сълзи, мъката и смъртта на една връзка. 

Любовта ни кара да градим цветни кули, а после сивотата ги раз-
рушава, но пък нали сме причудливи същества -  ще ги построим пак и 
пак, и пак…..чак до края на съществуването ни. Но запомнете от мен, 
че любовта не е само да имаш половинка, напротив, тя е всяко малко 
нещо. Да подариш времето си на най-добрия си приятел, да обичаш 
родителите си…може би дори огряващото ни слънце е вид любов и 
грижа към нас. Видове любов има с милиони, но може да се опише 
само с три думи. И както казват хората: любовта и лошите миризми се 
усещат отдалече!
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Сара Кр. Вълчева, 5 Б клас, Хоро, пастел
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Преслав Цанев, 2.В клас

Момчето, което разочарова всички

Това момче можеше да изпише цялата азбука със своето тяло! 
Можеше да имитира всички диви животни и някои домашни много 
смешно. Знаеше коя планета е от газ и коя от твърди частици. Позна-
ваше най-отровните животни в света и можеше да донесе вкъщи всяко 
нещастно и необичано животинче. Това момче не позволяваше на тат-
ко си да убие мишка в къщата на село, защото тя имаше много хубави 
очички. 

В детската градина свиреше с уста, за да повика птичките, но гос-
пожата винаги му се караше, защото пречи на другите. Говореше не-
прекъснато, защото главата му щеше да се взриви, ако не каже всичка-
та информация. Знаеше толкова много неща и имаше много въпроси.  
В училище много трудно слушаше госпожата, макар да знаеше, че тя е 
много добричка.

На това момче тялото му винаги само танцуваше, когато чуе му-
зика, обаче едната госпожа казва да пее без да танцува, а другата, че не 
може да пее, без да танцува. При всички случаи хората оставали разо-
чаровани от него. Това момче се казва Попи. 

Попи познаваше едно момче на име Бобо. Когато се запознали в 
първи клас, Попи мислел, че Бобо му е истински приятел. Шегували се, 
радвали се, мислели, че са създали „Майнкрафт” заедно. Попи смяташе, 
че приятелите се обичат и се пазят.

Във втори клас, когато тръгвали заедно, Бобо видял майката на 
Попи и изчакал Попи да се отдалечи, за да каже на майка му:

- Извинете, Попи е много гаден с децата, скача, говори в час, пре-
късва госпожата, пее и свири в час.

Попи не се бил отдалечил много, скрил се зад една колона и чул 
разговора са Бобо с майка му.  Вкъщи му се карали и му казали, че са 
много разочаровани. 

На другия ден отишли на училище:
Бобо казал:
- Здравей, Попи, мил приятелю!
Попи отвърнал:
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- Ти не си ми никакъв приятел. Каза на моята майка неща, които 
ти самият правиш. Аз се бях скрил зад колоната и чух твоя разговор. 
И аз понякога се държа лошо, но и с мен се държат лошо, обаче аз не 
обаждам хората на техните майки!

Бобо почнал да се извинява. Обаче Попи му отвърнал:
- Ти много ме разочарова. 
А после продължил да играе с играчки, котета, мравки, гъсенич-

ки, защото те никога не го разочаровали. С тях споделял своите тъжни, 
весели, ядосващи и досадни случки.

      

Сафет Ш. Тасимов, 9 A клас, Композиция 2 , графика
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КОМПЮТЪРНА 
АНИМАЦИЯ

Полина Христова, 12.Б клас
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ХУДОЖЕСТВЕНА 
ФОТОГРАФИЯ

Вероника Панайотова 12.А клас
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Вероника Панайотова 12.А клас
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Вероника Панайотова 12.А клас
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ИЗОБРАЗИТЕЛНО 
ИЗКУСТВО

Диаманди Донева, 2 В клас
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Елена Йорданова, 2 В клас

Кнристиана Сапунджиева, 2 В клас
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Ренан Реджебов, 
5 В клас
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Андреа Д. Атанасова, 9 Б клас, Акт 2, графика

Андреа Д. Атанасова, 9 Б клас, графичен етюд
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Сафет Ш. Тасимов, 9 А клас, Композиция 1, графика
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Явор Д. Георгиев, 4 Б клас, Пролетно небе, пастел

Яна Ив. Иванова, Пейзаж, акварел
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