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АМАТЬОРИ В ЛИТЕРАТУРАТА 

 
 

 

Скъпи учители, 
С настоящия брой учениците от 

седми клас ви поздравяват и благодарят 
за усилията и труда, които сте 
положили за тях, за вярата в техните 
сили и знания, за подкрепата и помощта 
и за добрите резултати, постигнати 
през годините благодарение на общите  
ни усилия. 

Скъпи ученици, 
Този брой е посветен и на вас, 

децата, които тръгвате по своя път, с 
пожелания за успех и вяра в силите и в 
бъдещето. 

  

От редактора 

 



 

 

На учителя с любов 

Госпожа Тереза Иванова 
 

За училището се грижи дълги години, 
всички деца за нея бяха любими. 

С проблеми всякакви се бори 
и никога от това не се умори. 

 
Накара ни да се гордеем, че учим в това училище 

и го превърна в нашето светилище. 
 

Дениза Чулева от 7. „б“ клас 
 

Госпожа Виолета Петрова 
 

На нея пожелаваме успех най-вече, 
защото поверяваме й нашето училище. 

От утре ние ще сме надалече, 
но разчитаме на грижите й за туй светилище. 

 
Стискаме й палци и на добър час, 

да бъде упорита и смела 
са пожеланията от нас. 

 
Дениза Чулева от 7. „б“ клас 

 



 

Госпожа Теодора Дринкова 
 
„Който пее, зло не мисли", това е нашата госпожа,  
всеки я обича, защото е една! 
 
Усмихната, справедлива и добра,  
готова да помогне на всеки във беда.  
Подготвяща, най-прекрасните тържества! 
 
Познахте ли коя е тя? Да, г-жа Дринкова - незабравимата! 
 
Благодарим Ви, госпожо, за грижите и любовта,  
те ще топлят винаги нашите сърца! 
 

Карина Елс от 7. „б“ клас 
 

 Госпожа Дияна Анастасова 
 
Моята Госпожа 

 
Великият учител се ражда 
със сърце голямо и добро. 
Той будител е на чудеса, 
които променят света. 
 
Това е моята Госпожа! 
За мен сте пролетта -  
знанията ни дарихте 
като майчица добра. 
 
Усмивката Ваша озарява деня, 
дори във дните ми на тъга. 
Обичам да слушам и топлия Ви глас, 
запознавайки ни със света около нас. 
 
Госпожо, приемете моите слова, 
като благодарност за Вашите дела! 

 
 
 

Карина Елс от 7. „б“ 
клас 

 

 



 

Госпожа Десислава Чолакова 
 
Учителко любима,  
приятел и другар! 
Усмихната, засмяна -  
това е Божи дар! 
 
Не просто преподава, 
а учи всички нас –  
историята да не газим, 
а памет и завет за пазим 
за славното ни минало, 
до нас с битки и царе достигнало - 
пренася ни във векове 
и носи ни на своите криле. 
 
Тя света ни показва -  
континенти, океани, реки 
и много топли страни. 
 
Учителко любима и добра,  
ще те запомним с твойта доброта! 
 

    Кристиано Гаврилов от 7. „б“ клас 
 

Господин Георги Пърков 
 
В пети клас математик, 
а две години по-късно се оказа и физик. 
Има чувство за хумор – то е ясно, 
но в часа понякога е и опасно. 
 
Домашно не дава, 
но се забавлява. 
Обича да ни оценява 
и понякога се отегчава. 
 
Довиждане си казваме, 
но скоро вярваме, 
че ще се виждаме 
и за поздрав ръце ще вдигаме. 
 

Семира Мирчева от 7. „б“ клас 
 

 

 



 

Господин Анатоли Антонов 
 
Виси картина на стената.  
Ох, леле, как ли да я гледам? 
Дали да завъртя главата, 
или да съм леко аз приведен? 
 
Изкуството е сложно нещо. 
Бял лист и молива изваден… 
През него да те води вещо, 
учител трябва ти отдаден! 
 
Да те научи щриха как се прави -  
слънца, гори, пейзажи… 
Със сигурна ръка да те поправи. 
За чудото изкуство да разкаже! 
 
Борис Трайков от 7. „б“ клас 

 

Госпожа Румяна Авгарска 
 

Щом звънецът бие, 
с радост тичам аз –  
физическо ще имам с Руми този час. 
Времето ще е прекрасно 
и навън ще тичаме сега. 
 
Уморена и с усмивка, 
тя ни вижда как стоим 
горди и строени за часа ни най-любим. 
И подхваща ни с готовност 
да играем и творим! 
 
 
 

Марио Цветанов от 7. „а“ клас 
 

 
 



 

Госпожа Надя Цветанова 
 
Благодаря, че бяхте до нас. 
Благодаря, че ни учихте всеки ден и час. 
За да успяваме и вървим напред, 
в този нелек век. 
Продължавайте все така –  
да сте отдадена и добра. 
За да предавате на децата 
любовта към спорта и играта! 
 

Михаил Ангелов от 7. „а“ клас 
 

Госпожа Румяна Авгарска 
 

През всички тези години на обучение 
била сте любима за всяко поколение. 
Добра и справедлива, 
в спорта трябва дисциплина. 
От мен имате едно голямо „Благодаря!“ 
и искрено искам да Ви се отблагодаря! 
 

Стефан Стефанов от 7. „б“ клас 
 

 



 

Учители любими, 
в тоз ден и час 
за Вашите грижи мили 
благодаря Ви аз! 
 
За Вазов, Ботев, Константинов 
знания имам сега. 
Затова искам от сърце да Ви благодаря! 
 
Умножете плюс по минус –  
математиката е точна наука, 
но с Вашия блестящ принос 
забравих какво е скука. 
 
Растителният и животинският свят 
заради Вас ми е познат. 
А химията – сложна е наука, 
но с експериментите разбрах,  
че е  възможна и сполука. 
 

             В закона на Ом  
             и във вихъра на физични реакции 

плувам аз в безконечни ретракции. 
 
Знания по история и география  
натрупах аз 
по светове знайни и незнайни  
пътувам всеки час. 

 
С компютърните науки  
и преки пътеки 
препускам аз буйно  
през матрицата во веки. 
 
Зная английски –  
той е световен език, 
но за уроците важни  
ставам мъченик. 
 
Запознахте ни с велики композитори. 
С ритъм и рима 
нарисувахте картина неповторима! 
 
Нека животът да бъде цветна боя –  
палитра със пъстри платна! 
 
Да направим оборка на двора 
и за бизнес да поговорим сред простора! 
 
Физическото възпитание е сила! 
Раз, два, три, 
сто клякания направи! 
Но аз как…! 
 
Учители любими, 
в тоз ден и час 
за Вашите грижи мили 
благодаря Ви аз! 

 
 

Петър Петрунов от 7. „а“ клас 
 

 



 

Анастасова 
Щурия ни клас под крилото си взе, 
много упорство и воля й отне, 
но не се предаде и повярва в нас, 
превърна ни в задружен клас. 
С разбиране и доброта във всичко подходи, 
в трудностите не спря да ни води. 
 
Стефанова 
Пет минутките са й любими, 
а на нас сърцата ни туптят- 
дали задачите ще са решими, 
или за ниските оценки вкъщи пак ще ни крещят? 
  
Но тренингът добър се оказа 
и дано всички в добри училища да влязат! 
 
Пърков 
Появи се строг, напет, висок, 
но с нас сърцето му омекна. 
И разбрахме, че не е така жесток,  
така че бързо ни олекна. 
 
В математиката за големи ни въведе, 
а след това и с физиката ни плени. 
Г-н Пърков, целият ни випуск Ви благодари!  
 

Томова 
Измъчихме я тази госпожа, 
но не е нарочно, при нас просто е от възрастта. 
Госпожо Томова, едно голямо Thank you за Вашето 
търпение 
и от днес обещаваме да сме далеч от Вашето полезрение. 
 
 
 
 
 

Дениза Чулева от 7. „б“ клас 
 



 

Косев 
Химия и биология ни преподава, 
винаги с усмивка на лице 
на него всичко му се отдава, 
помага на всяко дете. 
 
Глътка въздух е в натоварен учебен ден, 
затова сърцата ни остават в негов плен. 
 
Дринкова 
Казват, че с песен животът е лесен. 
Така ни научи и тя - 
учим, пеем и се смеем -  
това е нашата ученическа съдба. 
 
Всяко тържество тя по-весело направи 
и затова никой няма да я забрави!  
 
Антонов  
Той е цар на четката и молива  
и тази роля много му отива. 
Пъстър правеше деня ни 
и креативност изграждаше в умът ни. 
 
Даваше ни силата да знаем,  
че можем свят да изградим, какъвто пожелаем.  
 
Авгарска  
Едни изграждаха ума ни, 
а пък тя - телата. 
На моменти спираше дъха ни 
и ни се замайваше главата. 
 
Научи ни да бъдем упорити,  
стараейки се нормативите да са покрити. 
 
 
 
 

Дениза Чулева от 7. „б“ клас 
 



 

Кюрчева 
 
 
Тя цял нов свят ни разкри 
във виртуалната реалност ни потопи. 
Да работим с компютър ни научи, 
тънкостите в него ни отключи. 
 
В този технологичен свят 
всеки е по-уверен и на знания по-богат. 
 
Цветанова 
Тичане, скачане, коремни преси, 
упражненията никак не бяха лесни, 
с чувство за хумор и доброта винаги подхождаше 
тя. 
Без спор е голям талант - 
може да надбяга всеки спортен гигант. 
 
Чолакова 
Чувството й за хумор ни е любимо, 
присъствието й в клас - неотразимо. 
Историята превърна в детска игра, 
с географията ни разкри тайните на света. 
За нейната отдаденост искрено благодарим, 
с повече знания напред ще продължим. 
 
Анита Миткова 
С нея бяхме за кратко, 
но пък беше приятно. 
Пожелаваме й успехи занапред, 
сега на следващите класове е ред. 
Надяваме се да Ви хареса училището наше 
и да се превърне то в любимо Ваше. 
 
Върбанова 
Грижовна, умна и добра, 
часовете ни с нея бяха приятни. 
Помогна ни правилата в БЕЛ да запомним с 
лекота, 
докато спомени създавахме невероятни. 
 
 
 

Дениза Чулева от 7. „б“ клас 
 
 



 

Господин Стефан Иванов 
 
Малки бяхме, но жадни за знания. 
Даде ни той своите познания. 
С предметите ни помагаше, 
сами не ни оставяше! 
 
Част от основите положи, 
не позволи на никого да се изложи. 

 

Дениза Чулева от 7. „б“ клас 
 

Госпожа Лилия Стоянова  
 
Първият ден срещнахме нея, 
идеше ми от радост да запея. 
Всеки час минаваше в захлас, 
искам отново в първи клас! 
 
Да пишем и смятаме тя ни научи, 
Даде ни основа, с която за сполучим! 
 

Дениза Чулева от 7. „б“ клас 
 

 

Господин Ивайло Симеонов 
 
По-добродушен от него няма, 
той не знае значението на думата ,,драма". 
Радва се на децата и сърцата им бързо пленява,  
с грижа подхожда, за тях се раздава. 
За учениците той е не само преподавател, 
но и техен верен приятел. 
 
 
 

Дениза Чулева от 7. „б“ клас 

 



 

Господин Ивайло Симеонов 
 
Бавно минават в училище часовете, 
след това бързо излитат класовете. 
Искахме домашните да оставим 
и към вкъщи да се ний отправим. 
 
Но учител имахме любим, 
търпеше ни той несломим. 
На занималня се стараем 
за да можем после да си поиграем. 
 
На спортен лагер ни водеше 
и на футбол ни учеше. 
Чуваме свирката и знаем, 
че нямаме време да се мотаем. 
 
С домашните ни помагаше 
и родителите ни облекчаваше. 
Да го видим, се радваме 
и винаги го поздравяваме. 
 

             Симона Ангелова от 7. „б“ клас 
 

Госпожа Лилия Стоянова 
 
Аз бях малък първолак. 
Трябваше да уча, но не знаех как. 
Първия учебен ден бях с цвете в ръка, 
а госпожата бе мила и добра. 
 
Тя вървеше с буквара в ръка, 
но и в математиката бе добра. 
С нея щях да бъда всеки час -  
от първи до четвърти клас. 
 
Госпожа Стоянова се казва 
и пред нищо тя се не отказва. 
Научи ни да пишем и четем 
и път в живота смело да си изберем. 
 

             Александър Петров от 7. „б“ клас 
 

 

 



 

Госпожа Таня Страшникова 
 
Със свито сърце, страхливо, 
в класната стая пристъпих. 
Ти ме прегърна, главата погали 
и в тоз миг аз те обикнах. 
 
Ти ме научи да чета, да пиша, 
че всичко е лесно, когато се уча. 
С другарчетата мои да бъда 
винаги добър, искрен и честен. 
 
За красотите на моята Родина 
разказваше ти час след час. 
А аз и моите другари 
те слушахме в захлас. 
 
За славните битки, за Кубрат, за Аспарух, 
за първи път от теб ги чух. 
Сърцето ми се изпълваше с гордост, 
а часовете преминаваха леко и с радост. 
 
Ще минат години, 
спомените ще избледнеят, 
но твоето име – не, няма, 
защото то ще бъде в мен, 
редом с името на мама. 
 
 

Мартин Белев от 7. „а“ клас 
 

 



 

Госпожа Ина Стайкова 
 
И ето - изведнъж пред нас се озова 
мила и грижовна госпожа. 
С много забава, радост и желание 
тя изпълни своето обещание.  
 
На много ни научи тя -  
нашата мила и грижовна госпожа. 
С домашните ни помагаше 
и тетрадките ни проверяваше.  
 
Спасяваше ни във беда 
нашата мила и грижовна госпожа. 
Занималнята ни водеше, 
със характерите ни се бореше.  
 
Отдаваме почит ний сега 
на нашата мила и грижовна госпожа. 
За всичко Ви благодарим -  
за волята, за вярата и духа Ви несломим! 
 

Дениза Чулева от 7. „б“ клас 
 

 

Господин Георги Терзов 
 
С лебеда да плаши той обича, 
защото на двойка много ни прилича. 
Първите ни стъпки в английския с нас направи, 
където и да сгрешихме – там беше да ни поправи. 
 
Сега ни пуска по-умни, по-силни, 
готови да преследваме своите цели. 
 
 
 

Дениза Чулева от 7. „б“ клас 
 

 



 

Господин Георги Терзов  
 

С английския проблеми нямах аз. 
Затова и с нетърпение очаквах да се запозная с Вас. 
Спомням си първия час –  
пяхме и се смяхме във захлас. 
 
За първи път в този клас 
урок по астрономия преподавах аз. 
Страшно много се забавлявах 
и на децата много домашни аз раздавах. 
Те намразиха ме този час 
и аз повече не преподавах в този клас. 
 
Някои учители са наслада, 
други – награда, 
трети винаги си мислят, че са прави, 
но това са си различни нрави. 
 
Но Вие, господин Терзов, 
сте трудно определим, 
но ще останете във мен незабравим! 
Защото винаги ме мотивирате, 
без никога да парадирате! 
 

Мейган Георгиева от 7. „б“ клас 
 

Госпожа Тереза Иванова 
 
Няма да забравя първия учебен ден -  
как със слънчева усмивка тя дойде към мен. 
В този миг усетих, че разбирате се с нас 
и уверено влязох в първия си час. 
Всички наши мисли и проблеми 
приехте като свои мисии големи. 
 
Да пристъпиш училищния праг, 
да срещнеш погледа й благ, 
да видиш в него знания, любов –  
това значи да си истински готов 
училището да превземеш 
и от него всичко ти да вземеш. 
 
 

Гергана Дангова от 7. „б“ клас 
 



 

Имахме си ний директорка добра, 
но, уви, във пенсия излезе тя. 
Училището на крака изправи 
и дори нова сграда ни направи. 
 
Но дойде сега заместник най-достоен, 
който бори се за нас неуморен. 
И грижи чутовни полага за нас, 
да се чувстваме добре във и извън час. 
 
Йолислав Иванов 
е винаги готов 
на всекиго да помогне 
и така сърцата ни да трогне. 
Ходи, обикаля той школото надлъж и нашир 
и така навсякъде настъпва мир. 
 
Началното училище 
видя ни се като мъчилище. 
Но учителката ни любима 
показа се несломима –  
Със усмивка и търпение 
наложи ни здраво учение. 
Не можехме да шаваме, 
но пък сега хора пред вас заставаме. 
 

 

Българският много ни тежи –  
отне ни всякакви игри. 
Времена, глаголи, наклонения –  
оплетохме се в сложни изречения. 
Но така научихме добре 
да оцеляваме във сложни светове. 
 
Математиката страшна 
във главите прави каша най-ужасна –  
формули и теореми мята, 
тръшка ни до един във земята. 

 
Историята ни разтърси до основи 
и живота ни отрови.  
Дати, векове, събития –  
борим се с куршуми под прикрития. 
 
Географията е приятна, 
но докато е само вероятна. 
Щом допре до същината, 
дупка прави тя в сърцата. 
 
Английският го всички знаем –  
то кат’ майчин си го ваем. 
Но стигне ли се до запитване, 
крийм се ний от туй изпитване. 

Дияна Анастасова 

 



 

Физическото най си го обичаме –  
скачаме, играем, тичаме. 
Де да можеше всегдаж 
да играем, не веднъж и дваж! 
 
Информатиката ний обичаме, 
мислим си, че всичко знаем и се вричаме. 
Но дойде онлайн обучението 
и лъснахме със заблуждението. 
 
Физиката откровено не обичаме, 
но налага ни се с мъка ний след нея да си тичаме. 
Бъхтим се на полето й славно 
и никак не ни е забавно. 

 

Биологията, химията – мъчи ни от първия си час. 
Как да кажем ний на господина, че не остава нищо в нас! 
Клетки, атоми, органи, процеси –  
всичко каша става и създава в нас комплекси. 
 
Музиката е приятен час –  
тя докарва в нас релакс. 
Слушаме си класиката стара, 
а парчетата им вдигат пара. 
 
Рисуването е за нас игра –  
шарим листове със четки и боя. 
Пейзажи, натюрморти и портрети –  
всичко плескаме и не слушаме съвети. 
 

 

С трудовото се не спогодихме 
и разбиране не проявихме. 
Уж е лесно да се майстори, 
но предпочитахме си нашите игри. 

 

Дияна Анастасова 
 

 



 

 

 

На децата с любов 

От Дияна Анастасова 

Ех, душици златни, 
доживяхме ний тез дни благодатни. 

През годините вървяхте – 
тичахте, бесняхте, скачахте, лудяхте… 

Но добутахте до края 
и дали е то успешно, аз не зная. 

Но желая ви от все сърце 
вий да бъдете добре. 

И написах думи сладки 
за всекиго от вас, но без нападки. 

Слушайте и се веселете 
и не ме съдете: 

Ще ви карам аз по номера, 
за да няма никаква сръдня. 

Алекс Димитрова – тя си знае: 
хубава е до омая. 
Но учи си момичето здраво, 
че върхове има да покорява. 
 
 

 Али Гергова не ще да знае 
туй, що става, и нехае. 
Книги със уроци и домашни –  
те са по лавиците й прашни. 
Но пък в спорта тя успехи жъни 
и училището гордо висотите гони.  

 

 

 



 

А Амина във молива се е впила, 
стиска го със всичка сила. 
И рисува си картинки във захлас .  
туй се случва всеки час. 

Антония момчетата строява 
и с ритници справедливост тя раздава. 
Вика им и мъжки тя държи се 
и на всички противи се. 

 

Бранко във захлас се хили, 
мята дългите си мотовили. 
Тича и закача се с момите,  
води им се след полите. 

 

Вероника молива стиска здраво, 
на наука се отдава тя изцяло. 
Гони се с високите оценки, 
с ревност пази справедливите преценки. 

 

Вики, милата душица, 
пърха тя из стаята като мушица. 
На всеки прави тя услуги 
и печели бързо своите заслуги. 

 

 

 

 

 



 

Жоро пак на стола си седи, 
тихо гледа Ники във очи –  
щом единият не пише, 
значи туй е редно да се случи. 
Ах, каква забава стана, 
че „прическа“ му захвана 
Бранко с „новата машинка“, 
къдрите му дълги „паднаха“ във примка. 

 

Митко Спасов гледа като тарикат 
и реди сергията си до откат –  
флашки, очила и карти –  
всичко има, тъй да знайте! 

 

Как е хубаво, нали, 
да тече животът във игри! 
И така Ивака тон задава 
и на безгрижие се той отдава. 

 

Калинчо скромно си седи 
и не ще да влезе във момчешките игри. 
Гледа кротко под перчема 
и хич му и не дреме. 

 

Кат пружинка Марио подскача, 
щом види си оценката от „мача“ –  
и всеки път си той „гори“ 
при вида на стотните, уви! 

 

 

 

 

 

 



 

А Мартин – клати се на двата крака, 
дупка той направи във земята. 
Но не сваля си ръката –  
все напира към дъската. 
Пък и правилно отвръща 
той на мъката присъща. 

 

Мишо на отчаян се преструва, 
но на полето бойно той изплува. 
Мъчи се със българския той, 
но излиза мъченик – герой. 

 

Ники мъдро веждата си вдига, 
гледа изпод нея, без да мига. 
Хапва шоколадче в час 
и хуква през глава тогаз. 

 

Пепи като Соломон 
мъдро клати си глава във тон. 
И спокойно се протяга –  
него нищо го и не засяга. 

 

Радина – тя е над нещата –  
кара скейт в планината и леко й е на душата. 
А като се върне в час, 
гледа да навакса със съня тогаз. 

 

 

 

 

 

 



 

Алекс хитро се усмихва, 
но заляга на чина си притихва. 
Във главата футболът го гони, 
но пък в час думите си леко рони, рони… 

 

Боби Трайков носи си в сърцето 
любов голяма към кокошката и към петлето. 
Със подробности разказва –  
анатомията им показва. 
А дано се той пребори 
със живот и със простори 
и да найде си местото 
с таз любов и към обществото. 

 

Боби Георгиев нещо май е недоволен –  
клати се , седнал той на стола –  
дали ще избухне във сълзи, 
или пък ще се разкрещи? 
Никой не може да разбере 
нрава на това дете. 

 

Георги гривата развява 
и характер проявява –  
зад очилата мъдро гледа той 
и закачки ръси си безброй. 

 

 

 

 

 



 

Гери си устата не затваря –  
всичко знае, на всички отговаря. 
Но усмихне ми се сладко, сладко 
и всичко минава за нея все гладко. 

 

Дениза влиза в пети клас 
и начело на дружината застана тя завчас. 
В три редици ги строява 
и задачите си тя нивга не забравя. 

 

Йордан влезе в седми клас –  
тъй отракан и намахан между нас. 
И отвори ли си той устата, 
тайна няма да остане непозната. 

 

Калина бързо вписа се в класа, 
но не вирна си нагоре тя носа. 
А напротив – влезе в кожите на всички –  
и на учители, и на ученички. 

 

Кари има много интереси, 
но не включват те училищните ни „пиеси“. 
Всичко нея я вълнува 
но да е извън школото, ми се струва. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Краси тихо си седи, 
мъдро вдига той вежди. 
И с коментарите намясто 
слага някого натясно. 

 

Кристиано след топката бяга 
и не иска никак да се стяга. 
Гледа ме със искрен „интерес“, 
но през мене погледът минава и до днес. 

 

Маги много се старае, 
но не стига тя до края. 
Ама глас издига меден във песен, 
да се диви човек на тоз дар небесен. 

 

Марти гледа ме средоточено, 
захапал химикала настървено. 
И в надпревара вдига той ръка, 
па изтърси някой „шега“. 

 

Мейган все усмихва се накриво, 
гледа изпод вежди тя щастливо. 
Със знания пълна е главата, 
но плахо вдига тя ръката. 

 

 

 

 

 

 



 

Моника ме гледа лениво –  
на чина полегнала игриво. 
Чакам да се стресне малко, 
но удрям на камък, та чак жалко! 

 

Неда тихо в стаята пристъпва, 
гледа мило, плахо и потръпва. 
А над маската й от красивите очи 
плам и блясък струйно искри. 

 

Семира кротко си седи на чина 
и влиза в препирни с малцина. 
Тя е над нещата във класа 
и тежи на мястото си кат скала. 

 

Симона здраво на земята си стои 
и шестици на мъниста тя реди. 
Първа е в класа си по бележки 
и пред нея пречки няма тежки. 

 

Стефан тихо се усмихва, 
но в миг кипва, и пак утихва. 
Учи мълчаливо здраво 
и в бъдещето устремил се той направо. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Теодор мълчи кат философ, 
гледа мъдро с вирнат нос. 
И във миг се стряска той 
и замисля се за живота свой. 
Изведнъж се бързо стяга 
и в самия край се той напряга. 

 

Александра влезе в клас последна, 
и на чина самотно тя си седна. 
„Гък“ не каза и очи не вдигна, 
само гледа в джиесема – тъй невинна. 

 

И сега на всички вас 
ний желаем ви в тоз час: 

там, където тегли ви сърцето, 
да приемат ви бързо, лесно, леко. 

Да разтворите крила 
и да литнете във бъднина! 

 

Под редакцията на: Дияна Анастасова 
Оформление на снимките: Анатоли Антонов 

 

 


