
ИЗКУСТВО ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ 
По време на дистанционното обучение деветокласниците от СУ „Васил Левски“ не само 

учиха и четяха - те твориха! И превърнаха своите страхове и тревоги, своите мисли и 

настроения в стихове и проза. Защото самотата над белия лист понякога дава 

резултат. Когато няма какво да те пилее навън, обръщаш поглед навътре към себе си. 

И там откриваш бисери…или просто цветни прашинки, които искрят на слънцето!  

 

По случай празника на писмеността деветокласниците от немската паралелка Ви 

подаряват няколко свои мигновения - някои слънчеви, други облачни - скрийншот на 

душата в цялата й палитра!  
 

ЗАЩО? 

Мелнур Нуриева - 9Б 

       Защо? Защо бурята в мен не утихва, а само 

се разраства? Защо не мога да се предам и да 

оставя всичко на съдбата? Защо има толкова 

големи вълни, които се бият бясно в тези 

остри скали? Защо дори когато се изморявам, 

това продължава? Никой не оценява това, за 

което се боря!  

       Аз знам, че всички мои усилия могат да 

бъдат напразни и на дървото да му окапят 

листата. Но дори да бъда като антилопа, 

изплъзнала се на косъм от това да стане обяд 

на някой хищник, да бъда много уморена и да 

си казвам, че няма да успея, аз като нея никога 

не се предавам! 

       Понякога се появява тъмният облак, разпръскващ като мен гръмотевици и 

светкавици, които помитат всичко след себе си, но нали такава е природата? А винаги 

след това небето се изпълва със синя красота и искри голяма жълта капка, която 

разпръсква лъчи и огрява всеки и всичко. 

       Пяната от огромните и яростни вълни внезапно е погълната от пясъка и отново се 

появява бистрото и спокойно море. 

       В живота, също както в природата, е страшно и неочаквано, но е също така 

божествено красиво, вдъхновяващо и изненадващо. Винаги се впечатляваме от 

изгряващото пленяващо слънце и магичния му залез, който сякаш ни пренася в друг 

свят. Омайва ни и смяната на сезоните - как пролетта ухае, а есента капе и плаче, как през 

лятото  искаме бялата зима, а през красиво-смразяващия сезон копнеем за топлото лято. 

Това са все неща, които показват началото и края на цикъла, наречен живот! 



  

МОЯТА „ЕСЕННА ПЕСЕН“  

Моника Генкова - 9Б 

 

Засипа ме лавина от емоции. Чувствам 

се сякаш съм заобиколена от пустош и 

самота без изход, в ума ми се е 

загнездила несигурност, а душата ми 

изпитва самота. Сърцето ми е завзето 

от меланхолия и състрадание. Въпреки 

всичко аз не бих се поддала на тази 

безизходица и вярвам, че всеки може да 

се спаси от злите ръце на депресията, 

ако дарява или е дарен с любов! 

 

 

РАЗМИСЛИ 

Лейман Илиасова - 9Б 

 

Как се чувствам ли? 

Чувствам се самотна аз, 

скучно ми е тук у нас. 

Никъде не мога да изляза 

сама стоя си вкъщи аз 

и никой как не забеляза, 

че свършихме годината „от раз“. 
 

Април отмина, май е вече 

и виждам краят, че не е далече. 

Скоро пак свободни ще сме ние 

и никой вкъщи няма да се крие. 

Скоро ще се видим с близки и приятели 

и ще бъдем пак щастливи, дръзки и 

мечтатели! 

 



  
 

Доскоро 

Герела Иванова- 9Б 

 

Ден преди вируса бяхме свободни, 

Но covid дойде и голям е разгромът, 

сега всички се пазят и се страхуват, 

но краят се вижда, така ми се струва! 
 

Ден пореден от карантината, 

ден последен от зимата, 

какво ли ни чака оттук занапред? 

Нали не е мъка и жалост безчет? 
 

Доскоро навън не кипеше живот, 

народ и природа бяха в тежък развод. 

Е, грее ли слънце и пада ли сняг, 

годината някак ще мине, но как? 
 

Ех, краят ще дойде, не е и далече, 

навред е зелено и слънце напече! 

Ние сме умни и предпазливи 

и затова ще останем живи! 

 

 

 

 

 

 
 

Лято гони зимата? 

Мила Михайлова - 9Б 

 

На приливи и отливи е всеки ден, 

и лято гони зима, щом не си до мен. 

Завръщаш се, щом почна да ти липсвам, 

и връщаш даже онзи летен ден, 

от който слънчеви лъчи ме топлят, 

и сякаш стъпвам по следи от пясък, 

където днес не чувам ничий трясък... 

Отиваш си, морето пак замръзва, 

душата ми превръща се на лед, 

сърцето ми задъхано препуска, 

за да разчупи ледената степ. 

Морето посинява бавно, тежко, 

душата ми тежи от самота, 

тъгувам и ридая на брега, 

сама и боса стъпвам по снега... 

А имам нужда от ръка човешка… 

 

 

 
 


