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РАЗДЯЛА

Ще обичам винаги тези очи,
споделили най-прекрасните мигове

в живота ми досега,
изплакали с мен най-горчивите сълзи.

Навярно в тях винаги ще гори пламъчето,
което ме топли сега.
По него ще те позная!

Очите никога не остаряват.

Диана Туечка, 7а клас, 2009 г.

ВЪН Е ЗИМА

Пламъкът проблясва пак
в старата камина.

А навън се сипе сняг,
предвестява – вън е зима!

В топлината на нощта
старец белобрад се спуска през комина

и дарява дядовата къща
с радост и надежда таз година!

Бъдник весело гори,
радост и надежда предвещава.

Пръска коледни искри,
за добри дела ни вдъхновява!

Танцът на снежинки бели,
весели деца прегръщат

и мечтите им тъй смели
във реалност се превръщат!

Биляна Димитрова, 11 а клас, 2010 г.
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АЗ И ТАЗИ В ОГЛЕДАЛОТО

Тихо шуми тишината,
ридае безсилна жена,

гостува `и днес самотата
във празната женска душа.

Сърцето `и е твое –
така ми каза тя.

Ръцете нежно трият
поредната сълза...

А споменът за тебе
държи я будна пак –
тя иска да опитва

от твойта нежна страст.

Дори и да заспи,
тя пак за теб бленува

и твоите очи
отново ги сънува.

Изслушах я. Разбрах,
че много си приличаме –
и аз, и тази в огледалото

един човек обичаме!

Биляна Димитрова, 11 а клас, 2010 г.
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КОГАТО СИ ДО МЕН

Когато си до мен,
всичко ми се струва много лесно.

Когато си до мен,
всичко ми е пределно ясно.

Когато си до мен,
се чувствам защитена.

Когато си до мен,
се чувствам обичана.

Обичам те! Обичай ме и ти!

Бойка Котова, 11 б клас, 2010 г.

ЕДНА

Една сълза тече от окото ми.
Една любов ме изгаря.

Една мечта ме кара да се усмихна.
Една съдба събира и разделя две влюбени сърца.

Бойка Котова, 11 б клас, 2010 г.

НА ИВАН

Беше ти моя блян и мечта.
Беше една несбъдната мечта.

Любов предложих ти –
отхвърли я завинаги.

Друг не ще обичам като теб –
да му пиша стих и ред.

Бойка Котова, 11 б клас, 2010 г.
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ЕДИНСТВЕН

Единствен си за мене ти,
единствен на света.

Единствен си в съзнанието ми,
без да го крия.

За любовта си ще се боря
дори и след смъртта.

Бойка Котова, 11 б клас, 2010 г.

КОЛЕДА

Светят лампички в града.
Звездици трепкат – Коледа е!

Коледа донася мир.
Коледа е светла радост!

В празничната нощ
всеки дом е в разкош

и щом настъпи полунощ,
никой не е лош.

Щом заспят децата,
подаръци безброй ще има под елхата.

Белобрадият старец с шейната,
ще зарадва децата.

Симона Захариева, 7 а клас, 2009 г.
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СЛЪНЦЕ

Сутрин, като се събудиш,
то огрява твоите очи

и прави ги прилични на звезди –
разбираш ме, нали?

Цял ден огрява
всичко по света.

Радват му се и деца -
омайва ги със свойта красота.

Слънцето обичат всички –
радва то безбройни птички,

а всички звездички
си имат свои лунички.

Симона Захариева, 7 а клас, 2009 г.

К АКВО ОТ ТОВА

Къде съм? Какво ми се случва?
Защо съм отново сама?

От навика ми да страдам уж се отучвам,
ала не става... Какво от това?!

Нека плача,
нека раздирам с вик тишината!

Явно такава е мойта съдба.
Молех се да не ми разбиват сърцето,

ала не спряха... Какво от това?!
Думите ми оставаха нечути

и тогава много боля.
Уж исках да спра да обичам,

ала не стана... Какво от това?!

Катрин Груйчева, 11 б клас, 2010 г.
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А, ВИЕ  КОЙ СТЕ?

Да мълча – не мога.
Да не гледам – няма как.
Да не си до мен – добре,

но да знаеш, че убиваш моето сърце.

Убиваш и то със ледени стрели
моите мисли, чувства... Стига, стига ми!

Стига с тия изтезания и неми слова!
Така е трудно за моята страдаща душа.

Искаш аз да те забравя!
Искаш и да ме боли!

Искаш и да те обичам...
Ах, какъв глупак си ти!

Проклет, проклет бъди!
Не поглеждай в моите очи!

Страдай, страдай!
Нека и теб малко да те боли!

И нека сърцето да вехне.
И нека очите да плачат.
И нека душата да стене

и да вика само, само мене!

О, лоша ли ти ме нарече?
Лоша за кого – не разбрах?
Като някога ти ме обрече

да гина и тъна в тъга.
Кажи ми – как сега да ти простя?

Как да обичам тези ръце,
които галят нечии други?
Как да обичам тебе, кажи,

след като ми каза – нека те боли!

Ти не бе игра за мен – не го ли разбра?
Ти беше моята сродна душа!

Да, правилно чу – беше!
И никога вече няма да бъдеш!
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Години, години наред аз те чаках,
молех се и ах-х ... ах , колко много плаках...

Виках и крещях, мълвях, мълвях...
И спрях... това беше грях!

Грях за мене, за моето сърце...
Подложих го на изпитание...

Но с усмивка на лице
ще ти кажа: Да, сега съм много по-добре!

А, ти кой си? Познавам ли твоето лице?
Виждала съм го преди, ала спомени – никакви!

Тези две ръце... Не, не, бъркам се!
И този поглед ...Някак си отчаян е...

Изпълнен със спомени и ...
Не, не, бъркам се!

Довиждане! Беше ми приятно!
И, господине, може ли?...

Само да Ви споделя:
преди време обичах силно, но умрях.
Сега съм жива. Да, защото човекът,

наранил моята душа, си тръгна без думи и слова.
И ми каза аз да го забравя.

Е, това е! Приликата е голяма между вас,
но нали не помня... – трябваше да го забравя...

Е, Вие кой сте?

Стефания Бикарска, 11 а клас, 2010 г.
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БЕШЕ ПРОСТО СЪН

Със затворени очи – обичах те!
Без глас изричах го.

Без дори да помръдвам, аз движех своите ръце.
Без да знам – просто бях в друг свят.

А този свят прекрасен – беше мъничко неясен.
Очите ми не знаеха накъде да гледат...

Сърцето даже не туптеше.
Виках и говорех , крещях и мълвях –
без дори да използвам устните си...

Всъщност аз се носех из пространството...
Летях с птиците и греех със слънцето.

Видях луната и я погалих.
Да! Докоснах нейната величественост.

Завиждайте, вий, хора на лъжата!

Бях понесена там, където беше чисто и искрящо.
Там, където думите сякаш бяха песен.

Там, където омразата не съществуваше!
Там, някъде из вечността.

Но в миг усетих реалността...
Сега наистина се движех...

Погалена от сутрешните лъчи, аз отворих очи...
Разтърках ги и осъзнах, че вълшебството за мен е свършило

и беше просто сън...

Стефания Бикарска, 11 а клас, 2010 г.
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ЗАВРЪЩАМ СЕ

Завръщам се в реалния живот
и търся себе си в тълпата.

Пред мен наивен – знакът „Стоп”,
а зад гърба ми – самотата.
Завръщам се с гнева в ръка –

да дам на женското си его
частица детска самота

далеч от болката за него.
Къде са цветните бои

да нарисувам весел свят?

Катрин Груйчева, 11 б клас, 2010 г.

ДЕТЕТО

Седиш и гледаш небето.
Красиво изглежда, нали?

Сега погледни към детето,
сгушило се между онези стени.
Одърпано е и отчаяно гледа.

Пред него – к утийка , картон.
И чакаше детето смирено

някой да пусне малък жетон.
Премяташе зарчета бели –
животът му беше хазарт.

Поглеждаше към часовници спрели
и се надяваше да спечели милиард.

Играта все някога свършва.
И връщаш се към реалността.

Така и детето се стресна,
когато край него премина жена.

Загледа я жално детето,
а тя само сведе глава.

Отново затвори очите си
и така прекара нощта.

Сънуващо блянове и разкоши,
неосъзнаващо какво се случва в света!

Катрин Груйчева, 11 б клас, 2010 г.
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ЛИПСВАШ МИ
  /Посветено на дядо ми/

Липсваш ми много...
Страшно ми липсваш...

Чувам те в тихите стъпки след мен.
Слънцето вече в косите не свети –

спи уморено след тъжния ден!
Липсваш ми много...

Ужасно ми липсваш...
Виждам те бял като птица в нощта.

Вече не кацаш на моето рамо.
Не ми пожелаваш красива съдба...

Липсваш ми много...
Как само ми липсваш...

Беше визитка за мен пред света.
Тайно поглеждам снимката наша...
Жестоко ми липсваш... Ела си, ела!

Катрин Груйчева, 11 б клас, 2010 г.

СЪДБА
  /Посветено на Павел/

Животът е тежък , суров!
Не знаеш каква е съдбата –

дали утре ще бъдеш жив
или дълбоко заровен в земята.

Животът ти е на лист написан,
който не можеш да прочетеш.

Не знаеш дали ще живееш,
или е писано да умреш.

Не можеш да кажеш сбогом,
нито последна прегръдка ти да дариш.
Оставяш семейство, приятели, близки

и с тях до последно скърбиш...

Катрин Груйчева, 11 б клас, 2010 г.
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БЕШЕ ТУК

Беше тук и се радваше на живота,
     беше тук и раздаваше любов,

     беше тук и промени много хора,
     беше тук , но незнайно се изпари.

Мъката е по-силна от мен и надделява.
     Всеки път, гледайки твоя снимка,

                всеки път, чувайки твоя глас нежен,
     който гали ушите ми,

     сълзите солени и сурови се стичат
     като есенен порой по лицето ми,

     без да спират с дни, месеци, години...

     Никога не ще те забравя –
     ти остави голяма следа у мен

     и огромна рана със заминаването си.
    Раната времето ще излек ува,

но въпреки това сърцето боледува.
    И макар излек увана, споменът

    ще остане като мъчителен белег.

Всеки миг се питам защо трябваше
    точно теб да погуби светът?!

Антония Бориславова, 8 а клас, 2011 г.
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САМОТА

Пустиня е сърцето ми,
водопад от сълзи са очите ми,
черна кръв капе от вените ми
и звярът в мен събужда се –

той си проправя път
към празната ми душа,

незащитена от стражите на любовта...
По празни улици се скитам,

с надежда да те срещна.
Дните си летят – времето минава,

а теб те няма и все те няма.
Болката в сърцето ми увеличава се.
Кръвта във вените ми ускорява се,
а тебе пак те няма и все те няма.

Защо остави ме? Какво ти сторих?
Болка ли ти причиних, или чувствата ти нараних?

Къде сгреших?
В твоите прегръдки аз заспивах

и в тях се будех сутрин – щастлива бях!
Но сега сама заспивам нощем

и сама се будя сутрин – нещастна съм!
Помогни ми, върни се
и отново с мен бъди,

както беше си преди –
щастливи бяхме и аз, и ти!

Ели Андреева, 8 а клас, 2011 г.
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ЕЖКО

Ежко ябълки към пазара
в красива количка кара.
Ходи радостен и напет
със здравец за късмет.

     
Никол Милушева, 5 а клас, 2011 г.

ЧЕРЕШИ

Череши узрели в летни
градини клони са навели:

– Хайде, набери ни!
               

Никол Милушева, 5 а клас, 2011 г.

СЪЛЗА

Една сълза красива пада
единствено от твоите очи.
Една любов умира млада,

когато късно се роди.
По най-красивото лице

една сълза се стича бавно.
                                                 

Василена Младенова, 5 б клас, 2011 г.

КОЛЕДА

И в питката топла посадена,
свещичката грее позлатена,
че е Рождество Христово,
че са всички заедно отново.

Тръгнали са тази вечер пак
коледари – всеки със калпак.
И със нова песен и тояга права,
та да е годината ни здрава.

Християна Шаралиева, 6 в клас, 2011 г.
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МАРТЕНИЧКА

Мартеничке бяла и червена,
тъй сладко на моята ръчичка закачена!

Защо те прати Баба Марта тук при нас?!
А-ха, за здраве да те нося аз!

Прежда в червено и бяло,
казва кучето, че е видяло.

А дали знае малкото кутре,
че мартеничка трябва да си изплете?!

Християна Шаралиева, 6 в клас, 2011 г.

МИЛО СЕЛО

Колко си красиво,
китно и щастливо,
село мое мило,
в долина се свило!

Сгушило къщурки
като костенурки
в райските градини
с цъфнали смокини.

Бабите добрички
месят ми мекички.
Дядовците стари
в Балкана са овчари.

С приятели добри
там играем от зори
и щуреем до забрава
ние в близката дъбрава.

Много си красиво,
село мое мило!

Благовест Танев, 6 в клас, 2011 г.
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МОРЕ

Вълните се разливат
и с пенлива песен

жадни пясъците ги попиват
като напукана земя след дъжд през есен.

Вървя по пясъка и чувствам се свободен,
а вятърът полъхва и гали ми лицето,

и сякаш се усмихва той доволен,
че разрошил е момчето.

Самотен крясък се разнася
самотен горе в висините.

Поглеждам аз и виждам гларус
как дебне рибки над вълните.

Деца наоколо играят денем
и шум, и глъч навред ехти.

Но пусто е сега, тъма се стеле
и плажът празен си стои.

Пътека сребърна трепти в водата
и красотата е безмерна!
И сякаш туй не е луната,
а чудна песен от латерна!

От мириса на водни пари
вървя безцелно и унесено,
а гледката е тъй омайна,

че мило става ми и весело...

Благовест Танев, 6 в клас, 2011 г.
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НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ – ИМА ЛИ ГИ ОЩЕ?

Многовековната ни история е пълна с възходи и падения. За жалост сме били  седем века 
под робство. Въпреки този факт ни има и днес, запазили сме се като нация и имаме своя държа-
ва. Това го дължим на труда на многобройните дейци на словото, на онези творци, които успя-
ха да съхранят и пренесат мъждукащия въглен на българския национален дух през вековете.

В българския календар има дата, на която да се преклоним пред достойните им дела: първи 
ноември – Ден на народните будители.

Дали всичко се изчерпва с венци, поклони и благодарности един път в годината? Има ли 
днес хора, които да поддържат огъня на родолюбието? Да, има, но са малко!

Разбира се, плашещо е колко малко хора знаят кои са народните будители. Да, много се 
чудят кой, защо и как ни буди. Вярно е и че по-голямата част от съвременната младеж издига 
в култ някакви силиконови хубавици или разни мъжаги, превърнали дори мозъка си в мускул, 
които насърчават единствено инстинкта за съхранение на вида. Не казвам, че не е важно да 
се възпроизвеждаме, но ако не е имало хора, които да мислят за наука, култура и изкуство, 
все още щяхме да ровим с нокти в пръстта за корени или да тичаме с остри пръти в ръка след 
дивите животни, за да си осигурим храна, и да бъдем подвластни на природата.

Но да се върна на темата.
Истината е, че простотията и пошлостта ни заливат отвсякъде. Къде са сега будителите? 

Очевидно споменът за тях е избледнял и са ни нужни нови, които със своите пламенни слова 
да ни разтърсят, да проникнат до най-прашните кътчета на съзнанието ни. За будители днес 
можем да приемем учителите – най-вече в началните класове и главно в училищата в малките 
градове и села.

За първи път, прекрачвайки прага на родното училище, малките деца се докосват до на-
родната мъдрост и традиции. Учителите с любов и патос им четат народни приказки, пеят има 
народни песни, разказват им за отминали времена и за онези – родолюбивите българи, които 
са ни съхранили като нация. Мъчат се да разпалят онова тлеещо въгленче в малките им сърчи-
ца. Понякога успяват! И понякога измежду тях израстват хора, които посвещават живота си 
на науката, изкуството и културата, които прославят България и българското по света, които 
завещават след себе си думите на кан Омуртаг: „Човек и добре да живее – умира, и друг се 
ражда, и нека роденият след него помни делата му!”.

Яна Минчева, ХI а клас, 2010 г.
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 Маската – необходима ли е тя?

Животът е представен по какъв ли не начин от философи, поети, писатели ... Животът може 
да бъде сравнен с почти всичко съществуващо на тази земя, стига да имаш развито въображе-
ние. За мен едно от най-точните сравнения за тази така неизчерпаема тема е, че животът е 
една театрална сцена и всеки избира своята роля в него. Да не забравяме обаче, че на сцената 
актьорите винаги играят с маски дори и те да не са видими за околните.

Ние слагаме маски. Слагаме ги, защото е необходимо да го правим, защото режисьорът 
на този интересен театър – живота, ни поставя в такива обстоятелства, че ако си себе си, ти 
просто не можеш да оцелееш, затова играеш определена роля не защото го искаш, а защото се 
налага.

Аз смятам, че хора има всякакви, както в пиесата има добри и лоши герои. Така и ние сме 
различни. Със сигурност има такива, които са избрали да бъдат честни, открити, директни и 
прями, каквото и да им коства това. Има и такива, които са лицемерни, които не показват ис-
тинската си същност, но и при едните, и при другите има моменти, в които ролите се сменят. 
Не вярвам, че съществува човек, който поне веднъж в живота си не е слагал маска, както и 
такъв, който дори един път не е бил себе си.

Аз не мисля, че маската е нещо толкова лошо, ако не вреди на околните. Аз смятам, че да 
си добър актьор е качество, а не недостатък. Разбира се, има един тънък момент, който често 
забравяме, а именно, че за всяко нещо си има определено време и място. Както вече казах, 
понякога странични фактори карат човек да слага маска, защото това е начинът да се справи в 
определена ситуация. Ако имате нужда от помощ и няма към кого да се обърнете, ще почукате 
и на вратата на съседа, който най-много мразите, и ще бъдете учтив с него, защото в дадения 
момент неговата помощ е вашето спасение. Ето ви пример, че човек слага маска, когато е не-
обходимо, и че животът все някога ще се завърти така, че да  ви принуди да бъдете актьор.

Маската може да бъде полезна и между приятели или хора с близки и честни взаимоотно-
шения. Има моменти, в които чувстваш и искаш да кажеш нещо на другия, но го премълчаваш, 
защото знаеш, че по тази начин ще го нараниш или засегнеш.

В постановката на нашето напрегнато ежедневие, което ни поставя в такива неочаквани и 
емоционални ситуации, хората трябва да се научим да използваме правилно маската тогава, 
когато тя може да бъде полезна, както на нас така и на околните. Разбира се, че както в те-
атъра едно представление свършва и за актьорите има почивка преди да започне друго, така и 
ние, хората, имаме време, в което да бъдем абсолютно  и само такива, каквито сме. Сваляме 
маските и оставаме себе си, със всичките си качества и недостатъци. Но тези моменти са само 
за нас и за хората, които ни обичат истински.   

Елица Димитрова, 11 а клас, 2010 г.
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  Умението да обичаш, 
   да мечтаеш и да вярваш

Животът ни е една съвкупност от случки,събития, хубави или лоши спомени, незабравими 
моменти, незабравими думи, хора, които ще останат завинаги запечатани в съзнанието ни с 
добро или с лошо. Независимо от всичко, всеки трябва да се научи да го живее такъв, какъвто 
е – с цялата му грозота и с целия му блясък.

Не винаги обаче нашият живот е такъв, какъвто сме си го представяли, когато сме били 
малки – лъскав, с принцове и с принцеси, с каляски, с цветни градини и с дворци, пълни с много 
приятели, които ни обичат. Искрени,чисти и истински сами по себе си децата са най-честни, 
когато са малки. Никога не премълчават това, което им е на сърчицето и ги мъчи отвътре, а 
очичките им излъчват топлина и радост. Техният оптимизъм може да даде сила на заобикаля-
щия ги свят. В действителност обаче с минаването на годините приказният свят, който е бил 
в представите ни, е възможно малко по малко да се разруши. Прекрасното да се превърне в 
груба действителност... и да ни разочарова, да ни обърка, да ни накара да се запитаме: „Къде 
отиде цялата красота на живота?”. Но ще бъдем ли прави и всъщност той наистина ли губи 
цялото си изящество?

От най-ранна детска възраст до преклонна старост ние се учим да живеем както с греш-
ките, така и с успехите си. Учим се да общуваме и най-ценното – да обичаме, да мечтаем и 
да вярваме – да живеем. Независимо колко трудно е ежедневието ни, колко проблеми имаме 
около себе си и колко мъка преживяваме, никога не трябва да преставаме да вярваме, защото, 
когато силно искаш нещо, цялата Вселена ти помага. Никога не трябва да се предаваме, никога 
не трябва да се сломяваме и да губим надежда, защото няма невъзможни неща.

Щом силно искаме нещо и вярваме в осъществяването му, то ще се сбъдне. Именно вярата в 
нас самите и във възможностите ни, ни води само напред и нагоре по стълбичката на успехите 
и удовлетворението. 

Много често се питам дали има смисъл от злобата и омразата, защо изобщо трябва да 
съществуват и какво е тяхното предназначение. Омразата ли сплотява хората, тя ли ги прави 
по силни, тя ли кара сърцето им да бие, цялото им същество да грее от щастие и очите им да 
облестят? Та тя е като една черна дупка, която ни разяжда отвътре и то си личи. Заедно с нея 
злобата разрушава егото ни, дълбае още „дупки” и причинява страдание на самите нас. Обичай-
ки, ние правим живота си по-цветен и по-хубав и излъчваме радост и доброта, а в днешно време 
да бъдем добри едни с други, е много полезно, ценно и необходимо!

Мечти, мечти, мечти..Безплатни са и никой не може да ни ги забрани. Карат ни да 
се пренасяме в един по-хубав свят, поне за мъничко да си починем и разведрим, да загър-
бим проблемите. Ако не мечтаем сега – кога ще го направим?... Не разбирам и искре-
но съжалявам тези, които ще кажат: „За какво да мечтая, като знам, че няма да се сбъд-
не”? И откъде те биха могли да знаят отговора, без да опитат. С много успоритост и жела-
ние мечтите биха се сбъднали, но за това се изкисква търпение, вяра и смелост. Смелост-
та е в това да вярваш в себе си, а щом вярваш в себе си, ще вярваш и в мечтите си. Уме-
нието е в това да преглътнеш болката у себе си и да пренебрегнеш страха от провал. 
      Да обичаме, да мечтаем, да вярваме, да търсим и да бъдем хора сега, защото утре може да е 
късно и да се разкайваме за пропуснатите възможности. Животът е красив, нека го изживеем 
пълноценно – с вяра, с надежда и с любов! 

Стефания Бикарска, 12 а клас, 2010 г.
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Как си представям градината Едем

Аз си представям Едем като едно вълшебно място. Там душите на хората и животните жи-
веят в хармония. Цветята са обагрени в прекрасни цветове – дар от Бога. По дърветата растат 
сочни плодове и кой каквото иска, си похапва. В прекрасни дворци и градини хората живеят в 
мир. Елегантно облечени мъже, жени и деца разговарят прилично помежду си. Обичта владее 
сърцата! Всички, които правят добро на земята, отиват в Рая.

Рудолф Папп, 5 в клас, 2010 г.

Как си представям градината Едем

Аз си представям Едем като градина. В нея цъфтят най-прекрасните цветя и слънцето гали 
всичко наоколо с топлите си лъчи.

Там всички животни живеят в мир, без да се страхуват едно от друго. Хората наричат това 
място Райската градина. 

В него растенията блестят като  бисери, а плодовете по дърветата са така сочни, че ти се ще 
да ги изядеш всичките. Реките текат бързо, а камъчетата по дъното се радват с каменните си 
сърчица. В езерата са разперили листенца водни лилии, които с широка усмивка гледат слън-
цето и Бог, който ги е сътворил. Рибите в езерата и реките скачат от радост.

Бог е много щастлив, че Адам и Ева живеят в Рая. Това е най-хубавият дом!

Вероника Тинчева, 5 в клас, 2010 г.
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Mi sueño español 

Cuando era pequeño me gustaba  escuchar como hablan los hispanohablantes. Sabía que el español es la 
segunda lengua    más popular  en el mundo . Y eso era muy interesante para mí. Después empecé a estudiar 
español en la escuela numero 90 ,,José de San Martin”. Para mí el español no era difícil. Me gustaba 
estudiarlo , aprender nuevas palabras , escuchar canciones españoles. 
Estoy estudiando español desde hace doce años y esta lengua todavía me encanta mucho. Quiero ir de 
excursión a España porque es un país  precioso. 
Mi sueño español es  ser algún día  político en España. Quiero trabajar en el gobierno español y mi vida será 
muy interesante  y llena de aventuras. 
Una experiencia inolvidable para mí y que siempre recordaré serán mis participaciones en el teatro español 
que hacíamos en el colegio. La complicidad, las amistades, el olor único de escena y camerines, las bromas, el 
descubrimiento, aunque tal vez parcial, de trocecitos del puzzle  de la multifacética cultura hispanohablante  
Y mi diploma de mejor  actor que está colgada en la pared de mi cuarto Una ayuda preciosa en el arte de 
impresionar a las chicas   
Todos los años he estudiado para mejorar my nivel de conocimiento de este idioma. Igual me gustaría 
visitar  todos los países donde se habla español. 
En América Latina, en Argentina, en México un mundo tan distinto del europeo, y sin embargo, estoy 
seguro, un mundo en el cual también comparten los valores humanísticos universales. Esto es lo que pude 
sentir y comprender del nuestro contacto especial con los argentinos en Bulgaria.   
Estoy seguro que algún día, cuando ya estaré mayor, sabré que el tiempo pasado en aprender español ha 
sido el tiempo más feliz en mi vida. 

Александър Цветков, 12 а клас, 2011 г.

Mi sueño español
La música española ¡Ay,Dios!-no hay nada más romántico y sensual que la música española.
Cada canción tiene una melodía delicada y con un texto único y cuando yo escucho esa música me 
siento feliz.
Esa es la razón principal por la que yo empecé a estudiar la lengua española.
Cuando tenía 12 años, decidí aprender esta lengua sonora y hermosa.
Aquí en mi escuela José de San Martin he recibido todo lo  necesario para un estudiante-profesores 
maravillosos quienes hacen todo posible para nuestra educación y nuestro futuro y una enseñanza 
de un alto nivel.
Estudio español desde hace 8 años y cada día me acerco más a la cultura y las tradiciones españoles.
Y ahora cuando domino esa lengua hermosa tengo muchas ganas de visitar España, para conocer de 
cerca las curiosidades y la historia de este país.
Afortunadamente la enseñanza en mi colegio me ayuda a realizar este sueño y espero que eso suceda 
lo más pronto posible.

Илияна Борисова, 12 а клас, 2011 г. 
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ARGENTINA
Argentina – el país embriagante, envuelto en la pasión del tango y la manía del fútbol. Un país de los más 
lindos del mundo. 

De la mezcla de emigrantes del todo el mundo se formo un pueblo único: los argentinos. En un blog 
encontre esa definición hecha con mucho amor y sentido de humor que me encantó: “Los argentinos están 
entre vosotros, pero no son como vosotros. No intentéis conocerlos, porque su alma vive en el mundo 
impenetrable de la dualidad. Los argentinos beben de una sola copa la alegría y la amargura. Hacen música 
de su llanto – el tango – y se ríen de la música de otro; toman en serio los chistes y de todo lo serio hacen 
bromas. Ellos mismos no se conocen. Creen en la interpretación de los sueños, en Freud y el horóscopo 
chino, visitan al médico y también al curandero todo al mismo tiempo. No renuncian a sus ilusiones ni 
aprenden de sus desilusiones.

Los argentinos son hiperbólicos y desmesurados, van de un extremo a otro con sus opiniones y sus 
acciones.

Cuando discuten no dicen: no estoy de acuerdo, sino : Usted está absolutamente equivocado.

Aman tanto las contradicciones que llaman “bárbara”a una mujer linda, a un erudito lo bautizan “bestia”, a 
un mero futbolista “genio” y cuando manifiestan extrema amistad te califican de “boludo” y si el afecto y la 
confianza es mucho mas grande, eres un” hijo de puta” ...cuando alguien les pide un favor no dicen 
simplemente “si” sino “como no”. Son el único pueblo del mundo que comienza sus frases con la palabra 
NO.” ?Qué bien, no? O esa frase clásica del poeta mexicano Octavio Paz que las nuevas generacinoes 
enriquecieron aun mas:  “Los argentinos son italianos que hablan espanol y se creen franceses...pretenden 
sueldos norteamericanos y vivir como ingleses.”  Y lo que más me gusta: “Sonríen al cielo cuando hay 
relámpagos, porque piensan que Dios está fotografiándolos.”

Para mi fue verdadero descubrimiento el vocabulario argentino. Con motivo de las palabras inusuales fuera 
de Buenos Aires, como che, pibe, viste (latiguillo con signo de pregunta) y macanudo, recuerdo el siguiente 
anécdota:  un taxista puertorriqueño de Nueva York fue contratado durante una semana por una pareja de 
argentinos por hablar espanol. Después de escuchar  durante una semana los diálogos entre el hombre y la 
mujer, terminó respondíendo a su propia mujer “macanudo, che”, cuando ella le decía algo. “Entonces”, 
sonríe José González, el taxista, “ella apagó el televisor, me miró fijo y me preguntó qué quería decir 
“macanudo, che”. 

 Ah, esos argentinos indefinibles!!! Los quiero! Y mi gran sueno es visitar su pais algun dia.

 Аржентина и моите любими аржентинци – Виктория Андреева, 12 а клас, 2011 г.
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Segunda oportunidad
—¿Que te vas a Bulgaria? ¿Y qué se te ha perdido a ti por allí, hombre? 
—Una mujer —respondí a un viejo conocido al que me encontré por la calle pocos días antes de llegar a 
este país. 

Tras unos minutos de forzada conversación, nos estrechamos la mano y cada cual siguió su camino. Pocos 
segundos después de despedirnos fui yo quien, por primera vez, empezó a sentirse sorprendido por la 
decisión que había tomado meses atrás, puesto que desde la única vez que yo había estado en Bulgaria, no 
había guardado nunca precisamente un recuerdo tan bueno como para irme a vivir a ese país. 

Aquello ocurrió allá por octubre del año 2008, cuando tuve que viajar a la República de Macedonia vía Sofía. 
Mi paso por esta ciudad tan solo duró unas cuantas horas, pero esta fugaz estancia me sirvió para generarme 
una primera impresión poco agradable sobre ella. Sofía me pareció una ciudad con unas infraestructuras 
bastante precarias, un ritmo de vida demasiado acelerado y, sobre todo, una gente cuyo carácter me resultó, 
salvo excepciones, tremendamente impaciente, agresivo e inhóspito.   

Ahora que llevo dos meses viviendo en esta ciudad y que, por lo tanto, he tenido más experiencias que me 
han permitido poder llegar a conocerla un poco mejor, ya puedo compartir impresiones que nada tienen 
que ver con esas impresiones superficiales que habían quedado forjadas en mí tras aquella primera llegada 
a Sofía.  

Bien es cierto que aquella vez me encontré con algunas de esas personas que trabajan ante el público cuyo 
trato no es muy amistoso, pero esa actitud no se corresponde con la de la mayoría de la gente de a pie, cuyo 
carácter es, sin duda, infinitamente más amable y hospitalario. 

Otra de las cosas que me llaman mucho la atención, es el interés del pueblo búlgaro por la lengua española 
y la cultura hispánica, lo cual se ve muy bien reflejado en el hecho de que mucha gente comienza a 
chapurrearme en español y a hacerme preguntas acerca de mi vida personal cuando les digo cuál es mi 
origen, mientras que los españoles saben apenas que Bulgaria es un país situado en Europa del Este y que 
es la tierra natal del exfutbolista del F.C. Barcelona Hristo Stoichkov.

También me ha sorprendido mucho la gran cantidad de similitudes que existen entre la idiosincrasia búlgara 
y la española. Pocos serían quienes se atreverían a negar, por ejemplo, que ambos pueblos son bastante 
temperamentales, festeros e informales.

Sin embargo, lo que más me sigue sorprendiendo y más me gusta del carácter de los búlgaros es su excelente 
capacidad para sobreponerse ante cualquier adversidad que se les presente y cómo le dan a cada cosa la 
importancia que realmente le corresponde. 

Carlos Hernández Cortés – Profesor asistente de español en la escuela 90 “Gral. José de San Martín”
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Вилияна Величкова, 4  а клас, 2010 г.

Василена Дикова, 4 а клас, 2010 г.
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Камелия Ковачка, 4 а клас, 2010 г.

Василена Дикова, 4 а клас, 2010 г.
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Боян Вълев, 4  а клас, 2010 г.

Боян Вълев, 4  а клас, 2010 г.
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колективно дело , 4 клас, 2010 г.

колективно дело, 4 клас, 2010 г.
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Владимира Владимирова, 4 а клас, 2010 г.

Владимира Владимирова, 4 а клас, 2010 г.



32

Венеса Нейчева, 5 в клас, 2010 г.

Василена Илиева, 5 в клас, 2010 г.



33

Мерилин Самарджиева, 5 в клас, 2010 г.

Християна Шаралиева, 5 в клас, 2010 г.



34

Мерилин Самарджиева, 5 в клас, 2010 г.

Василена Дикова, 4 а клас, 2010 г.



35

Владимира Владимирова, 4 а клас, 2010 г.

Василена Дикова, 4  а клас, 2010 г.



36

Мерилин Самарджиева, 5 в клас, 2010 г.

Мерилин Самарджиева, 5 в клас, 2010 г.



37

Мерилин Самарджиева, 5 в клас, 2010 г.

Мерилин Самарджиева, 5 в клас, 2010 г.



38

колективно дело, 5 клас, 2010 г.
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Ръководител: Силвия Антонова – учител по домашна техника и икономика

УЧАСТИЕ 

В  ИЗЛОЖБА

„80 ГОДИНИ ОТ 

УСТАНОВЯВАНЕ НА 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИ 

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 

БЪЛГАРИЯ  И

АРЖЕНТИНА”
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Памела Куманова, 7 б клас, 2011 г.

Адриана Костадинова от 7 б клас и 
Мими Милчева от 8, а клас, 2011 г. 

Лора Антонова, 7 б клас, 2011 г.

Алекса Куманова, 7 б клас, 2011 г.



41

ДАР  ОТ СЪРЦЕ

НА НАШИТЕ

ПРИЯТЕЛИ

ОТ ПОСОЛСТВОТО

НА РЕПУБЛИКА

АРЖЕНТИНА

Ръководител: Снежана Бънкова – преподавател по изобразително изкуство



42



43



44

ИЗКУСТВО

И

ТЕХНОЛОГИИ

Ръководител: Йорданка Неделчева – 
преподавател по информационни технологии
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Vв клас – Мария Божанова

Vб клас – Людмил

Vв клас – Радина Димитрова

Vв клас – Вероника Тинчева

Море



46

Цветя

Рудолф Папп – Vв клас Вероника Тинчева – Vв класИван Димитров – Vб клас

Иван Търкаланов и Кирил Снежанов – Vа класИво Ивайлов и Даниел Андреев – Vб клас

Вероника Тинчева – Vв клас Пламен Светославов – Vа клас

Робот



47

Стефани Рубен и Магдалена Костова – V в клас

Плодове

Стефан Йорданов – Vа клас Мария Божанова – Vв клас

Криста Иванова – Vа клас Мария Божанова  – Vв Илияна Асенова – Vа клас

Облаче и цветя

Цвета – Vб клас Иван Димитров и Стилвестън – Vб клас



48

Празник

Мария-Роберта Ганева – Vа клас

Таня Денчева – Vв клас

Цветомира Иванова – Vв клас

Емануил Цанов – Vб клас



49

Сезони

Мерелин Самарджиева – V в клас

Даниел Стоянов – Vа клас

Людмил Диков – Vб клас

Иван Димитров и 
Стилвестън Христов – Vб клас



50

Залез

Къща – Зима

Стефан Йорданов –Vа клас

Вероника  Тинчева – Vв клас

Рудолф Папп – Vв клас

Марио Николов – Vб  клас

Цветя

Яна Христова – Vб клас



51

Топчо

Габриела Сотирова, Деница Ангелова 
и Пресила Ангелова – Vа клас

Закачка

Ивалина Стоилова и 
Мария Роберта Ганева – Vа клас

Християна Иванова и 
Магдалена Колесарска – Vв клас

Пролет
Геометрични

фигури

Марио Николов – Vб клас

Котка

Иван Христов  и Иван Търкаланов – Vа клас
Мария Божанова и 

Радина Димитрова – Vв клас
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Даниел Каменов и Иван Димитров – Vб клас

Географска карта

Даниел Туечки – Vб клас
Людмил Диков и 

Иван Красимиров – Vб клас

Антон Пламенов – Vб клас

Плодове

Иван Георгиев – Vв клас

Барби

Венеса Георгиева – V в клас

Марио Николов – Vб клас

Зима
Железният паяк

Цвете


