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Цена 10 стотинки

В началото бе

-ът

Хаотично издание на СОУ”Иван Момчилов”, Брой 1, Година IV, 16.XII.2003 г.

           ви подарява своето сърце!Х  О(-:

А
            ви пожелава

1 година щастие! 
12 месеца благополучие! 
52 седмици забавления! 
365 дни успехи! 
8760 часа здраве! 
525 600 минути късмет!
3153600 секунди любов! 

Дано сте толкова здрави, че да 
учудите медицината, да сте такива 
късметлии, че лотарията да фалира 
и тази година да е толкова прекрасна 
за вас, че и историята да не може да 
я запише. 

От един хаотичен екип 

Любовта е по-силна от всичко
Посветено на всички, които знаят какво значи да обичаш,

и на 14 февруари празнуват деня на блюбените!
Любов... Какво всъщност значи 

да обичаш? Защо една голяма част 
от поезията е отделена на любовта? 
Защо основната тема на толкова 
много филми и песни е именно това 
прекрасно чувство?...

Истината е, че любовта е 
сила, възвисяваща човека. И то една 
от малкото, които могат коренно да 
променят дадена личност. Любовта 
е способна да възвърне желанието 
за живот и да те накара да повярваш 
в себе си. Когато човек е влюбен, е 
щастлив.

Но освен и хубавото, което 
може да донесе една любов, 
погледнато от друг аспект, тя 
е причината за много мъка и 
разочарования. Това важи за 
случаите, когато е несподелена. 
Тогава сърцето истински страда.

Но се питам дали си заслужава 
да пропиляваш толкова ценно време 
за някоя “важна” персона, която не 
се интересува от чувствата ти. Ако 
отговорът е “не”, просто потърси 
своята сродна душа някъде другаде. 
Често тя е толкова, колкото дори 
не предполагаш. Само трябва да се 
огледаш за нея.

А веднъж намериш ли 
любовта, трябва да я пазиш като 
очите си. Защото и тя, както и всяко 
едно нещо, се гради бавно и трудно, 
а само за миг може да рухне. Затова 
взаимното доверие, свободата и 
привързаността между двама души 
трябва да бъдат облечени в железни 
доспехи, тъй като любовта може 
да се породи от нищо и да умре от 
всичко. Аз бих я сравнила с труден 
пъзел от много части- изисква се 

умение да го подредиш, правилно 
и изострено внимание, за да не 
изгубиш някоя от частите. И все пак, 
изгубиш ли любовта си, не бива да 
плачеш като малко дете, мислейки 
че съществуването ти е към края си.

Някой някога е казал, че в 
любовта загубите често са печалби. 
Анализирай това и ще видиш 
колко истина има в тези думи. Ще 
разбереш, че животът продължава, а 
твоят едва сега започва.

Ако дори и това не помогне 
и ти си много отчаян/а и мислиш, 
че всичко е крайно безнадеждно, 
помни, че ще срещнеш истинската 
си любов, усмихни се на живота и 
преди всичко на себе си и запей 
песничката, в която се пее, че: 
Любовта е по-силна от всичко!!!

Илина
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Кой празник почитаме на 14 февфуари-
“Св. Валентин“ или “Трифон Зарезан”

Всеки от нас празнува на 14 
февруари- някои Св. Валентин, а други 
Трифон Зарезан. Но кой от двата празника 
да почитаме?

Според младите жители на България 
по-хубавият празник е първият. На този 
ден се подаряват “валентинки“, разкриват 
се чувствата и изобщо любовта цари 
навсякъде. Всеки е радостен, всеки се 
усмихва, всеки е влюбен. Отреден е един 
ден специално за влюбените, за любовта, 
за тези които раздават обич.

Но ако се вмъкнем в историята на 
този празник, ще открием, че всъщност 
честването му не е българска традиция. 
Следователно ние не трябва да почитаме 
тези обичаи, защото те не са създадени 
от нашите предци. Цялата история за 

Валентин, Купидон и всичко останало е 
пренесено в България.

Всъщност истинският български 
празник е Трифон Зарезан. Неговата 
история датира от преди много векове. 
Това е традиция, основана и подържана от 
нашите деди- от старите българи. Това е 
истинското българско лице на деня.

От друга страна кой млад днес 
би тръгнал да подрязва лози или да се 
занимава с дегустация на вино? Повече 
опиянение носи любовта. Но все пак 
и виното и любовта се допълват, така 
че всеки празнува това, което иска. Ако 
сърцето го влече, би могъл да почете и 
двата празника заедно!!!

Деси
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В последно време проверките 
в питейните заведения зачестиха. 
Оказа се, че голяма част от 
клиентите им са непълнолетни.

Дълго може да се спори за 
това дали и доколко е правилен 
вечерният час, особено след толкова 
години пълна свобода. В зависимост 
от това кой е засегнат, мненията ще 
варират от пълно отрицание до 
пълно съгласие. Собствениците 
на заведения имат своя позиция, 
хората на средна възраст и младите 
- също. Всеки е прав за себе си, но 
като цяло няма, или до сега не се е 
стигнало, до една обща истина.

Животът днес е различен. 
Възможно е да бъде направено 
сравнение с порядките от миналия 
век, но е невъзможно да бъдат 
пренесени в сегашните условия. 
Днешният млад човек се развива 
по-бързо, има много повече 
нужди. Общува много по-често с 
връстниците си и тези контакти 
осмислят неговото ежедневие. 
Като изключим училищната среда, 
заведенията остават място за 
срещи,

поради липсата на друго.
Необходимо е всички заедно 

да намерим верния път. Разбираемо 
е, че това няма да стане нито 
лесно, нито бързо. Компромисът 
ще е най-доброто. Възрастните да 
си припомнят, че някога са били 
млади и са имали същия стремеж 
за независимост. А младите могат 
да помислят, че животът не вечно 
“life”.

Ако изобщо си стигнал до 
тук, ти който си се престрашил да 
прочетеш това, вече си започнал 
да критикуваш. Недей. По-добре 
помисли как да замениш алкохола 
в късните часове, не особено 
смислената музика с ориенталски 
привкус и никотиновата мъгла с 
нещо по-различно и не по-малко 
забавно. Достатъчно е да решиш, 
че искаш, че можеш, и ще го 
направиш. Алкохолът и късният 
час, секси дрехите и модерният 
грим може и да са фактори за 
добро настроение, но само толкова 
ли можеш да измислиш? Младите 
затова са млади, защото имат идеи, 
фантазия и енергия, защото търсят 

и рискуват,
защото знаят как да постигнат 

това, което искат, независимо 
от пречките по пътя. Е, млади 
човече- поискай да се забавляваш 
и го направи, сам или с приятели. 
Направи го. Не чакай друг да ти 
предлага забавленията, потърси 
ги сам. И не се отчайвай, моля 
те, недей. Животът не свършва 
на двадесет, тогава започва. Не 
пропилявай с лека ръка детството 
си. Достатъчно дълго ще си голям, 
за да се правиш отсега на такъв.

Ето Младежки център 
“Творци на бъдещето” ти предоставя 
възможност да се забавляваш, без 
да нарушаваш правилата. Денят е 
същият (петък или събота) само 
часът е по-ранен (но това е просто 
плюс, така повече хора ще могат да 
видят колко си красив/а). Облечи 
си най-ярките дрехи и ела. Може 
би точно там ще срещнеш нея (него) 
и любовта. Не тъгувай за алкохола. 
Само след няколко години ще пиеш 
колкото искаш, ако изобщо ти се 
пие.

МЦ “Творци на бъдещето”

Времето се промени
Използвай фантазията си, за да направиш живота си шарен

“Компютри или книги, книги 
или компютри?!” Това е проблемът, 
който стои пред съвременния 
тинейджър. Има ли смисъл тази 
война и какъв е той?

На първо място малко 
предисловие.

Писмеността е възникнала 
щом Homo sapiens resens преминава 
в Homo sapiens neandertalesis. Тогава 
“хората” изпитват нужда да общуват 
помежду си. Предшествениците 
на съвременните букви- чертите 
и резките, придобили голяма 
популярност преди 30 000 години.

Въпреки че книги започват 
да се печатат много по-късно, те и 
до днес не спират да будят интерес 
у съвременния човек. Един от 
прадедите на компютъра (принципна 
сметачна машина) е бил създаден 
през 1623 г. от Шикард. Четиридесет 
години по-късно неговите ученици 
(вече световноизвестни професори и 
учени) създават усъвършенстваната 
сметачна машина. Но това са едва

“Homo erectus” на компютъра, 

за да се прероди в Homo sapiens 
resens е нужно на бял свят да се 
появи Чарлз Бабидж. А “Homo sapiens 
neandertelesis” се появява изпод 
ръцете на Джон Атанасов.

Каква е същността на 
проблема?

Съвременният компютър е 
оборудван с много развлекателни 
програми, връзка с Internet. Той 
предлага емоционално забавление. 
Много по-лесно е да направиш 2-
3 игри, отколкото да прочетеш 2-3 
страници.

Какви са положителните 
страни:

1. Не се натоварваш 
психически, а само емоционално.

2. Имаш достъп до 
неограничена информация.

3. Можеш да общуваш с цял 
свят.

А какви са отрицателните 
страни:

1. Мозъчните ти клетки 
закърняват.

2. Пристрастяваш се 

(компютърните игри са като
наркотик за несвикналия да 

мисли трезво младежки мозък);
3. Хакерството е друг проблем, 

производен на
компютрите.
А сега да поговорим за 

книгите:
1. Научаваш се да мислиш(+);
2. Обработваш си речника(+);
3. Нямаш възможност да 

общуваш с хора(-).
Време е за смисъла. 

Естествено, че има такъв!
Въпреки че книгите 

принадлежат на поколение, коренно 
различно от нашето, те продължават 
да бъдат търсени и препрочитани от 
много млади хора. Някои от тях са 
класика в жанра, а това не може да се 
каже за компютърните игри.

Въпреки всичко казано до 
тук, войната продължава. Книгите и 
компютрите са продукт на човешката 
потребност- жажда за повече 
знания...

Силвия Димитрова ХIб

Да поговорим... за книги
Войната на необятните светове
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Песничка на броя
D-2- “Сто години“

Искаме да ви разкажем за 
нашето преживяване на Ксилифор. 
Всичко беше само за няколко дена, 
но бе полезно и интересно.

Групата ни бе от двадесет 
човека, млади хора от община 
Елена, а задачата да се научим да 
работим в екип и всичко това със 
съдействието на Съвета на Европа 

и спонсорирано от Ирландското 
правителство.

Водещи на семинара бяха 
Мариана Георгиева и Кирил 
Кирилов, с които бързо се 
сприятелихме. С помощта им за 
два дни се опитахме да бъдем 
екип. Открихме и други страни на 
човешкото общуване.

Обучението беше много 
приятно и забавно. С игри и 
тестове за кратко време научихме 
много неща и вече гледаме на 
отношенията си с хората с други 
очи. И най-важното-научихме 
повече за себе си.

Радослава XIIа 

Трябва да се напише есе. 
Нали така? Имаш зададена 
умна мисъл, на която трябва 
да угодиш. Какво би казал 
всеки: “Деца не е хубаво да 
се пуши, цигарите вредят на 
вашето здраве, никотинът ще 
разяде белите ви дробове!”. 
Да се пуши е хубаво, защото 
е вредно за здравето и е 
забранено от мама и татко. Да 
се пуши в междучасието, скрит 
в училищните тоалетни, е още 

по-хубаво, защото е още по-
забранено. Тъкмо си дръпваш 
за последно и си мислиш да 
хвърлиш цигарата, когато идва 
директорът. Изключен си, но 
помисли- струва ли си за една 
цигара да те изключат.

И не забравяй, това няма 
да го видиш в някаква реклама: 
“Пристрастяването води рак 
до на белите дробове!”

Деси VIIIа 

Само в САЩ, Канада, 
Мексико, Франция, Австрия и 
Великобритания са обявили 
Св. Валентин за национален 
празник. Това, обаче, не пречи 
в много други държави да има 
различни обичаи.

Във Великобритания
повечето вестници и 

списания публикуват различни 
песни, стихове относно 
празника.

В Уелс правят “дървени 
любовни лъжици”, които се 
раздават като подаръци на 14 
ти февруари. Сърца, ключове 
и ключалки са най-често 
срещаните декорации.

В Шотландия правят 
фестивал по случай Св. 
Валентин. Младите самотни 
хора пишат имената си на лист 
и след това се тегли жребий, 
който съчетава самотните мъже 
и жени. Ето как много млади 
двойки са станали семейства 
именно заради този празничен 
ден.

В Италия навремето се 
празнувал пролетен фестивал, 

провеждан от младежи на
открито. В Торино все 

още има обичай годежите да 
се провеждат именно на тази 
дата. Също така ден преди Св. 
Валентин хората си накупуват 
сладки и бонбони, с които 
украсяват домовете си.

Французите имат цяла 
церемония за незадомените, 
които трябва да се нарисуват 
(или снимат) и да окичат 
вратата на своите възлюбени. 
Ако половинката не ги хареса, 
трябва да изгори портрета до 
залез слънце.

В Австрия на Св. 
Валентин момчетата трябвало 
да представят момичето, което 
харесват на близките си... 
използвайки само букет цветя. 
Цветята трябвало да изразяват 
външните качества и характера 
на момичето.

В Испания всички съпрузи 
трябвало да изпратят букет 
червени рози на съпругите си , 
независимо на какво разстояние 
са един от друг в момента.

Ели

Елена Топ 10
1. Мария Илиева- “Стерео стая“
2. Ванко 1 feat Ирина Флорин-
 “Запази спомена“
3. D2- “Сто години“
4. София– “Син талисман”
5. Шангри Ла- “Както винаги преди“
6. Дони и Леа Иванова- “Спри до мен”
7. Ирра- “Тайни“
8. Руши и Карла –“Лъжи ме”
9. Тони – “Е- с@мота@”
10. Стоян и Виктор- “Някой друг“

Бях вода на лице,
бях лице на водата.
Бях леда в мислите,
бях очи, загледан бях натам.

Писък бях, в теб живях.
До вчера аз те обичах.
Твоят дъх нощен бях,
но защо за тебе още питам?

Припев:
Сто години всяка нощ валеше
като бебе ти до мене спеше.
Сто години време ни целеше.
Колко малко ти до мене беше

Нося се като река,
търся пак златен пясък.
Колко много иска тя!
Колко да дам да продължа натам?

Писък бях, в теб живях.
До вчера аз те обичах. 
Твоят дъх нощем бях,
но защо за тебе още питам?

Припев:
Сто години...(3)

Сто години аз за теб щепитам.(3)
Сто години аз за тебе още питам.

Искаме да разкажем: За два дни на Ксилифор 

Мисли за цигарата 

Как празнуват
Свети Валентин по света 
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Лозарството и 
винарството заемат 
важно място в живота 
на българския народ, 
свидетелство за което 
е отбелязването на 
деня на лозаря, Трифон 
Зарезан. Трифон е бил 
християнски проповедник, 
екзекутиран от римските 
власти през 225 година в 
Италия, Мала Азия заради 
непреклонната си вяра.

Според преданията, 
лозята из нашите земи 
са били нападнати от 
насекоми и лозарите 
призовали Св.Трифон за 
свой закрилник. По-късно 

в православния календар 
(по стар стил) денят 14 
февруари бил посветен 
на светеца мъченик. 
Съгласно този обичай 
лозята се зарязват , за 
да дадат богата реколта 
и затова към името на 
Трифон се прибавило 
допълнението Зарезан.

От тогава до днес 
млади и стари, облечени 
в най-хубавите си дрехи, 
накичени със здравец 
отиват в лозята. Най-
добрият лозар избират за 
водач на празника и той 
символично реже по една

лозова пръчка от 

четирите краища на 
лозето, полива ги с вино и 
пожелава богата реколта. 
Правят се гирлянди 
от отрязани лозови 
клончета и се поставят 
на раменете. Тогава 
започва празненството. 
То продължава в селото, 
където стопанинът на 
всеки дом изнася вино и 
черпи. И така веселието 
продължава до тъмно.

Ваня
С благодарности за

помощта на
г-н Йордан Минчев

Денят на Св.Валентин 
се е празнувал през езически 
времена, когато според 
римския обичай Луперкамия, 
славещ бога на плодородието 
Таунус (Пан), по време на 
пищна церемония, мъжете 
изваждали от кутия имената 
на девойката, грабнала 
сърцето им.

Цялото това “наричане 
“се практикувало почти 
до 20-ти век и то ден 
преди древния празник на 
семейството(15.02).

По време на Луперкамия 
действал Купидон, известен 
още като Ерос и Амур. 
Въпросният бог си правел 
шеги с хората, като ги стрелял 
с любовни стрелички. 
Уцелел ли, човекът мигом 
се влюбвал. От тук идва 
и вярването, че любовта е 
сляпа.

Днес на човечеството 
са известни много истории 
за Св.Валентин. Най-

разпространената история: 
В доброто старо време 
император Клавдий набирал 
доброволци за армията си, но 
никой от мъжете не искал да 
се бие и да умре, оставяйки 
любимата, а семейството 
си сами и явилите се били 
малцина. Тогава на Клавдий 
му хрумнала щурата идея, 
че ако забрани брака , 
доброволците ще станат 
повече... и тъкмо това 
направил. Някъде в древната 
римска държава живеел 
свещеникът Валентин, 
който напук на императора 
венчавал влюбени двойки. 
Изпълнявайки мисията 
си, той бил заловен и 
екзекутиран на 14.02.269 г. 
За подстрекателство. Самата 
екзекуция била по-скоро 
тържествена, тъй като хората 
го изпратили с цветя и 
сладки.

Стотина години по-
късно все още се сещали за 

това, на коет ги учел Валентин 
и го провъзгласили за светец 
и покровител на влюбените.

Третата история 
разказва за млад учител със 
същото име, живял през 1-
ви век пр.Хр. Младежът имал 
чудодейни способности на 
изцелител и именно за тях и 
заради вярата си бил хвърлен 
в тъмница. В затвора младият 
Валентин излекувал сляпата 
дъщеря на надзирателя. 
Момичето прогледнало 
и го целунало. Двамата 
изживели бурна, но кратка 
любов, тъй като Валентин 
бил осъден на смърт. Преди 
да го хвърлят на лъвовете 
той изпратил бележка 
върху парче от дрехата си с 
формата на сърце и подпис: 
“Твой Валентин”. Тогава е 
възникнала и традицията да 
се подаряват картички...

Ели

История на Трифон Зарезан 

Историята на Свети Валентин
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Държиш ли на мнението си?

Силният характер се изразява и в това, че 
човек успява да запази собственото си мнение, без 
да се влияе от това на другите. Как е при теб?

1. Компанията ти настоява тази вечер да 
ходите на кино, но на теб изобщо не ти се ходи, още 
повече, че си гледа п/а филма. Тогава:

а) вземам твърдото решение, че няма да ходя 
на кино с приятелите си и отивам сам/а на купона, 
организиран от друга компания;

б) тръгвам с тях, но през цялото време се 
ядосвам на себе си, че не съм отишъл/а на купона, 
вместо да гледам още веднъж филма само защото 
другите са пожелали;

в) поставям им условие: отивам с тях на кино, 
но след това всички заедно отиваме на дискотека.

2. Водиш разгорещен спор с гаджето си и 
той/тя става все по-агресивен/а. Какво е твоето 
поведение?

а) запазвам хладнокръвие, поемам дълбоко 
дъх и му/й изтъквам последния си довод, срещу 
който той/тя нищо повече не може да каже;

б) оставям се той/тя да ме победи в спора, 
тъй като за мен по-важно е да ме обича и да се 
чувства силен/а:

в) поглеждам го/я пренебрежително и си 
тръгвам, без нищо да кажа.

3. В класа ви е дошло ново момче/момиче 
и останалите превръщат живота му в ад. Как се 
държиш ти с него/нея?

а) нямам избор и се включвам в играта на 
другите, въпреки угризенията на съвестта, които 
имам;

б) заставам на страната на новия/ата съученик/
чка и приемам предизвикателствата на останалите;

в) жал ми е за него/нея, но как да се опълча 
срещу целия клас? Затова може би ще потърся 
помощта на класната.

 а б в 
1 15 10 10 
2 10 5 15 
3 5 15 10 

Борбена личност ли си?

Отговорете с “Да”, “Не” или “Понякога”.

1. Винаги казвам мнението си, независимо 
дали това се харесва на приятелите ми или не.

2. Хубава работа в бъдеще, добри приятели, 
красив/а любовник/ца. Имаш точни планове за

живота.
3. Аргументите са моята сила!

4. В убеждаването съм голям талант. Водя 
спор на живот и смърт.

5. Все ми е едно какво си мислят другите за 
мен. Аз си се обичам!

6. Относно това, кое е добре за мен и кое-не, 
се вслушвам в сърцето си и в желанията си.

7. Приятелите ми много добре познават моите 
предпочитания, защото открито говоря за тях.

8. Твърд/а, самоуверен/а, целенасочен/а-
това съм аз!

10. Волята ми е неимоверно силна и с нея 
мога планини да повдигна.

 Да Не Понякога 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

За всеки отговор “Да”-15 точки, за “Понякога”- 
10 точки, за “Не”- 5 точки

А сега съберете точките от двете таблички и 
вижте крайния резултат:

От 65 до 105 точки
Мнението на другите е много важно за теб, по-

важно дори и от твоето. Това е причината толкова 
бързо да се съгласяваш с останалите.

Не бъди толкова доверчив/а и се опитай от 
време на време “да плуваш срещу течението”. Може 
би понякога твоето мнение е по-правилно от това 
на другите!

От 110 до 150 точки
Ти умееш да се приспособяваш към мнението 

на другите, но винаги внасяш свеж полъх с идеите 
си.

Не се съгласявай толкова бързо с останалите. 
Може би е необходимо понякога да им се 
противопоставяш!

От 155 до 195 точки
Да стоиш в сянка не е възможно за теб, защото 

много добре знаеш какво искаш и се бориш да го 
постигнеш.

Не бъди толкова напорист/а. Остави и другите 
да имат мнение. В противен случай ще започнат да 
те смятат за голям егоист.

Дени VIIг

Тест
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Ученически бисери

Редакционен колектив на броя: Вальо, Ваня, Деси, Дени, Илина.
Дежурен по грешки: Рени Симеонова.
Благодарим на всички сътрудници!
Web: haos.elena.bg, e-Mail: haos@mail.bg

Пиийте и се обичайте независимо какво точно 
празнувате. Но внимавайте кого обичате и още повече 
какво и колко пиете! За пиенето имам особено мнение, 
което обаче в случая ще запазя за себе си. Но да обичаш 
е нещо страхотно! Знам го от собствен опит...
За мнения: Mihaylov@dir.bg

Изказване на дежурния компютърджия

Издава се с любезното съдействие на Съвета на Европа 
и е спонсориран от Ирландското правителство.

Любовни мисли
Много жени се опитват да 

променят един мъж, но когато 
успеят те вече не го харесват!

Страстите обясняват много, 
но не оправдават нищо!

Няма нужда да се тича, 
важното е да се тръгва на време!

Обичай за да бъдеш обичан!
Ревноста се ражда винаги с 

любовта, но не винаги умира с 
нея!

Любовта е мъдроста на 
глупака и лудоста на мъдреца.

Животът не е красив. Има 
прекрасни митове.

Бъди все с мен!
В свят пълен с чужда хубост,
една звездица в хаоса голям!
Водиме мълком,
да не се загубя!
Топли ме с дъх,
за да не мръзна сам!

Нужен си ми,
но той- повече!
За теб ще направя всичко,
но за него невъзможното!
Ти си реалност,
а той е мечта...              

Вальо

Просто когато 
вижда Ниагарския 
водопад Алеко няма 
думи да обясни гледката, 
която вижда. Останалите 
хора, докато се качват по 
пътеката на по-голямата 
част им се покачва 
адреналина. 

Хората започват да 
се допитват дали ще бъде 
страшно. 

...Емилиан Станев 
разказва за една любов 
появила се и оставила се 
внезапно. 

Лиза толкова го 
обича (Иво), че след 
като починал, тя си би 
дуспата. 

Според мен в 
това произведение се 
разиграва голяма любов. 

Когато двамата се 
угодяват вренето щяло 
да покаже да ли те ще се 
обичат и разбират. 

О р д и н а р е ц ъ т 
стреля един куршум, 
но вместо да оцели 
Елисавета, той оцели 
пленииикът. 

Високият процент 
омраза към полковника 
разполовява Елисавета 
на две. 

Той е преценил, 
че героите играят важна 
роля в разказа и така 
той разказва най-важния 
спомен, който се равнява 
на човешкия живот. 
Въпреки че авторът 
разказва от свое име, а не 
от името на героя, той не 
се е чувствал удобно да 
говори с авторските си 
думи вместо него. 

За твоя лексикон
Ако някой ти каже, че те 

обича, не му вярвай, защото 
любовта не се казва, а се 
доказва!

Любовта не е игра на 
чувства, тя е вечен огън, болка, 
зов... На света най-висшето 
изкуство е несподелената 
любов.

Химията- за химиците. 
Физиката- за физиците. Любовта 
за учениците!

Животът е поле от коприва, 
в което единствената роза е 
ЛЮБОВТА

Вълние са в морето,
звездите на небето,
красотата на лицето,
а любовта в сърцето.

Много глупав е човек,
който смята в този век,
че само външна красота
ще спечели любовта.

Виж 1000.
Харесай 100.
Влюби се в 10.
Обичай 1.                      

Деница

SMS Love
Ти обичаш себе си и аз се обичам. 

Искаш ли да си разменим ролите?
Има хора, от които се нуждая, 

има хора, които обичам. А има и хора 
като теб, от които се нуждая, защото ги 
обичам.

Обичам живота безумно, защото 
в него си ти. Обичам и тебе безумно, 
защото живота за мене си ти.

Господ ти изпрати моя ангел 
пазител. След 5 минути той се върна. 
Попитах: “Как така?“. А той ми 
отговори: “Един ангел несе нуждае от 
ангел!”.

Деси

Начинаещи писатели
След залеза на всяка обич
настъпва мрак и тишина.
След залеза на всяка вяра,
настъпва болка и тъга.
когато някой си отива,
ти нямаш сили да го спреш,
когато виждаш, че една любов умира,
не можеш с нея да умреш.
Разбираш, че мечтите са измама,
че си била щастлива,
но не си разбрала!!!

Теодора Рашкова VIа клас


