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Честита Нова година!
Ето, че дойде- нова година, нов късмет;
нова година, а всъщност толкова стара-

страшно, но и толкова приятно,
да знаем, че имаме толкова сила в ръцете
си.

днес ще мине, утре ще дойде;

Искате да промените живота си към подобро?

ежедневието- работа, спане, работа;

По-спокоен и изпълнен с усмивки?

разбира се, има и няколко по-специални

Е, направете го...

семейни празника и ето-

Започнете с нещо просто

Честита Нова година! (... отново)

-казвайте по-често "вълшебни думички"
от детството Ви

Честита Нова година!
Ето, че дойде- нова година, ново начало;
нова година, нова възможност за промяна на
сивото и скучно ежедневие.
Сега си мислите:

като например "Моля", "Благодаря",
"Заповядай"... ;
-бъдете благодарниза живота, който имате, и за това, което сте;

"Да, чували сме го това, а промяна- никаква.".

за хората, които обичате, и за хората, които
Ви обичат;

Съгласна съм- всеки от нас е чувал куп празни
приказки,

бъдете благодарни и за най-малките неща;

а обещаната промяна липсва.

-не забравяйте да показвате чувствата си
на най-важните за Вас хора;

Защо ли? - Защото не си позволявате да
промените себе си.
Все пак става дума за Вашия животВашите решения, Вашите мечти, Вашите
копнежи;
отговорността за нещата, които Ви се случватВаша. Признавам, звучи страшноняма кого да виним, няма на кого да се сърдим,
когато всичко зависи от самите нас;

-следвайте мечтите си, борете се за тях;
Какво като сте на 40-50-60 години?
Все още можете да промените живота си...
Започнете с нещо простообичайте, бъдете благодарни и живейте!

Бояна Кържилова 10 А
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Какво е любовта за мен?
Какво е любовта за мен?
Кристален звън, повтарящ се рефрен,
пареща искрица светлина,
лъч пробляснал плахо във нощта.
Какво е любовта за теб?
Огъня на Прометей и силата на Феб,
слънце, стоплящо света,
причина за проронена сълза.
Какво е любовта за нас?
Бавно отминал, запомнящ се час,
спомен отекнал, мираж в гъста мъгла,
потънало камъче в буйна река.
Какво е любовта за вас?
Нежност, картина, контраст,
страдание, мъка, тъга,
погубено чувство, тежка съдба.
Какво е любовта за мен?
Кристален звън, повтарящ се рефрен,
стон, прошепнат в тишината,
блясък, губещ се в тъмата.
Теодора Петкова 10 А
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В осмомартенското утро будя се пак с букет от
нежни слънчеви лъчи, с мен се буди и
надеждата. Днес загребвам смело с шепи от
замръзналото езеро с мечти. Днес, на моя ден,
разцъфвам пак като прекрасната череша,
окъпана в бели цветове, възкръсвам от земята
по-жива от водата буйна, освободена сетне от
ледовете на скръбта. Сякаш някаква
космическа магия изпълва нашите сърца, който
в ритъм с цялата земя пулсират. Любовта ни
озарява, блика тя от нашите сърца.
Мирелла Кръстева 12 В

Закъсняла подраняваш
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Като бял цвят се раждаш през
април,

с пролетен букет от
младостта.

аромат и мирис на промяна

Но колкото и жива да е
тази пролет

и младостта така небрежно си
прикрила
с парфюм на нов живот
обляна.
Идваш променена, бяла като
пролетта,
носиш звук, мечти и
радостта,
бързаш да измиеш
безнадеждността
и живота да възвърнеш от
смъртта.
Живееш пак със новородена
сила,

при теб ще дойде
есента
и като на неотлетяла
птица полет
животът ще изпее
песента.
Ще паднеш от летене
уморена- като бяла
лястовица във нощта,
но вече няма да си
бяла и запролетена,

с мъжка гордост и женска
красота

а ще чакаш живота да
изместиш със
смъртта!!

и тъжните си сенки си прикрила

Антония Тодорова 10 Е
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Месец май настъпва и на купона място пак отстъпва.
Той играе, пее и всичко около немее.
Вихри се, искри и с много весели шеги
настъпя бавно, леко неусетно дори.
Песни за Кирила и Методия ехтят,
песни за вечна светлина, музика, лъчи.
Славно всички с теб броят
оставащите дни до вечния безкрай.
Ах, МАЙ, ти си месец РАЙ!
Михаела Димитрова 12 В
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Слънцето с огнени отблясъци се буди,
съзнанието ни изпълва със копнежи
за всички дни – така горещи и луди,
за ситния пясък – парещ и златен,
за вълните – непокорни и страстни,
също като тези юнски дни прекрасни!
Мирелла Кръстева 12 В
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Лято, дълго чакано си и красиво,
тъй невероятно и игриво,
носещо спомени прекрасни,
прогонващи мъките ужасни!
Дните с нетърпение броя,
преди да ти се посветя,
на юлски дни, незабравими,
за които ще разказвам след години!
За приятелствата нови, които ми
донесе,
за щастливи мигове, които ми поднесе,
за слънцето, галещо ни приятно,
докато се къпем в морето необятно.
Искам топло, топло да е пак,
да хвана онзи безгрижен влак,
мързелив живот отново да водя,
и мечтите си вечер да гоня.
Мария Дюлгерова 10 Д
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Спомням си онази картина, парченце
от август, в която лятото на детството ми
спи.
Глъчка, смях във въздуха лети, а
ожулените колена са само мигове
отминали. Слънчеви лъчи галят нежно
почернялата ми кожа, морските вълни
леко милват плажа и сблъскват се с
горещия пясък.
Прохлада носи само летният бриз.
Спомени много, незабравими, само в миг
запечатани, останали в синята рамка,
винаги там- да отнесе тъгата по
август...
Десислава Маркова 12 В
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Спомняш ли си миналата есен
и шепота на пожълтелите листа?
Помниш ли онази мелодична песен,
която вятъра припяваше за любовта?
Спомняш ли си първата целувка,
копнежа на зараждащата се мечта?
Дъжда валеше само за да подари дъга,
а слънцето озаряваше даже и нощта.
Днес гледам отражението си във мътната
вода.
Взирам се във погледа, размиван от дъжда
и питам се ще видя ли отново цветната
дъга,
скрита зад септемврийската мъглявина…
Владимира Иванова 10 Г
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Никога няма да забравя датата първи
октомври- беше топъл и слънчев есенен ден,
точно като днешния. Той ми беше взел
червена роза- както винаги знаеше как да ме
зарадва. Точно малките неща правеха
връзката ни толкова специална! Паркът беше
пълен с обичайните си посетители и ние
двамата седнахме на една усамотена пейка,
където стояхме с часове, говорехме си за
толкова много неща- нямаше и следа от
последните няколко месеца и мъките, които
обхващаха душите ни. Напротив, всичко бе
по-хубаво от всякога, толкова истинско и
магично, но уви беше само за няколко часа.
Разбира се, всичко хубаво има своя край.
Знаехме, че той ще трябва да замине, а аз да
остана тук сама със спомените ни, но също
така вярвахме, че рано или късно, отново ще
бъдем заедно… някой слънчев ден, точно
като днешния…
Елена Димитрова 10 А
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Есента - сезон на красота,
всички важни личности събра,
за да видят кой ще дебютира.
Ето модното ревю стартира!
Златисти листи от дървета падат
и подиум в жълто почва да блести.
Прекрасните модели се задават
и небето изпълва се с искри.
Аплодира вятърът, а ний
безмълвни
удивени сме от тази чудота.
Със изящество ще ни изпълни
вида на прелестна дъга.
Есента - сезон на красотата,
истинско вълшебство ни представя!
Най-вече с цветовете си позната
тя без думи всички ни оставя.
Славей Лилов 10 Д
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Зимата- за едни хора това е най-хубавият сезон, който ги
изразява, изпълнен със студ, мрак, пустош, застой.. тези хора
може би са точно такива- самотни, тъжни, хладни,
безчувствени, пасивни. А може би имам грешна представа, но
как да се убедя в това, след като аз самата съм позитивна и
усмихната, а този сезон... някак си ме кара да се чувствам
празна, без цел и посока.
Това е моето виждане, така го приемам, така го чувствам,
естествено не искам да обременявам никого с него, защото
всеки човек изпитва нещата по различен начин. За всеки човек
зимата е олицетворение на различни емоции, за някои
мъгливият, студен сезон е почивка, силно желана и
дългоочаквана, отрязък от монотонното ежедневие на работа,
грижи. Защото един от най-хубавите църковни празници е
тогава- Коледа.. няма човек, който да не обича Коледа, всички
имат една цел, вярата, празниците, подаръците, елхата,
украшенията. Сякаш самият сезон ни кара да изразим добротата
и съпричастността си.
Идеята да се стремим към по-добро ми допада толкова, че
бих могла да кажа - това са редките моменти на моето истинско
и пълно щастие през това мъртво и неподвижно време.
Снежинките са плавни, със същото темпо минава и зимата.
Надявам се да е по- кратка от изминалата, вярвам го, а след нея
идва любимият ми сезон- пролетта, сезон на сияйните усмивки,
който събужда красотата от летаргията на зимата.
Гергана Петрова 10 А

