
 Моят ден е сякаш еднообразен, но в същото време e и изпълнен с неповторими 

емоции. Отивам на училище, което се намира от другата страна на нашата улица. Но 

въпреки това отивам около 15 минути по-рано, за да мога да набия момчетата от класа. 

Винаги съм била по-силна от тях. Бия ги не защото са ми направили нещо, а за да не им 

дойде куражът и един ден да си помислят, че могат да ме набият. Сравнявам се с Пипи 

Дългото чорапче, която също има изключителна физическа сила. По-висока съм от всички 

момчета не само от моя клас, но и от шестокласниците. 

  "Бия" е силно казано, по-скоро на шега, но ги поступвам. Те не ми се сърдят. Дори 

когато понякога закъснявам за училище и нямам време да ги набия, ми се струват тъжни. 

Сякаш съжаляват, че не съм ги удостоила с вниманието си. Аз обаче гледам да ги 

"удостоявам", за да не ми се сърдят. Все пак трябва да се грижа за добрия климат в 

колектива. 

 Как любимото стихотворение ми повлия? Мисля, че то изразява начина, по който 

живея. Сама си го написах. Когато първия път си го прочетох, плаках от вълнение - 

толкова ми хареса. Колкото и пъти да съм си го чела, все си ми харесва. Не защото е мое, а 

просто защото е хубаво. И тъй като никой друг освен мен не го е чел, трябва да го покажа 

сега. Нарича се "Зима": 

Декември е, а няма сняг! 

Ще завали ли пак? 

Да има весели игри 

и мънички шеги! 

Чакам пелената бяла 

да покрий земята цяла. 

Снежният човек да се усмихне,  

никое детенце да не кихне. 

Нищо! Навън е топло засега.   

 Коледа очакваме.Ура! 

Скрила се е зимата дълбоко, 

но аз си казвам: ,,Споко"! 

Ех! Очакваме те, бяла зима! 

Пързалки и шейни да има. 

Обичам зимните игри, 

в очите радост да блести. 

 

  В стихотворението си говоря за "мънички шеги". Началото, с което започнах 

разказа за себе си, също е такава малка шега. Всъщност аз съм обикновено момиче, което 

има примерно поведение. Отличничка съм, спортувам. Но в свободното си време пиша 

стихове и мечтая да бъда като Пипи - смела и непоколебима. Да защитавам онези, които се 

нуждаят от помощта ми, макар да съм момиче. Всеки човек трябва да има мечти, които да 

го карат да се усмихва. И моята мечта е такава.      Аз живея в Димитровград. Този град 

може да е малък, но за мен той е най-красивият на света. Може да няма молове, както в 



по-големите градове, но аз си го обичам, защото целият си живот съм прекарала в него. 

Знам, че човек обича родното си място, независимо къде е и как изглежда. 

 Моят любим сезон е зимата. Нямам търпение да завали първия сняг, за да изляза с 

приятелите си навън и да се пързаляме, да правим снежни човеци или просто да се 

замерваме със снежни топки. Понякога обичам да стоя пред прозореца, да гледам в 

далечината необятната шир - далечните гори и поля и да се дистанцирам от света на 

настоящето. Или пък излизам сама с моето куче и навлизаме в близката гора. Там 

цивилизацията изчезва. Сякаш потъвам в друг свят. Зимата ме кара да бъда щастлива и 

може би по-естествена, отколкото съм в другото време на годината. Затова и почти 

всичките ми стихове са посветени на нея. Както любимото ми стихотворение. В него 

описвам един период на очакване, който имам всяка година, преди да падне първия сняг. 

Има романтика и в самото очакване, защото всяка сутрин ставам от леглото с вълнението, 

че може би този път снегът е навалял и хуквам към прозореца. Ако има сняг, съм истински 

щастлива, ако няма, си казвам, че ще завали през деня. И така, докато го дочакам. 

  Нося оптимизма в себе си - винаги съм усмихната. Аз очаквам от живота в 

училище да имам много шестици, да имам много приятели, да съм все така жизнерадостна 

и щастлива. И най-вече искам с моя брат - Даниел, да се виждаме по-често, защото той 

работи в Англия  и го виждам много рядко в годината. 

 Ето това съм аз - едно обикновено и в същото време необикновено момиче, което 

пише на пръв поглед обикновени, но и необикновени стихове. 
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