
Калин Митев 12 клас, 11 номер 

Есе  

,,Празник” 

   Празникът - ден, в който всички любими хора се събират и отбелязват 

определен случай. Ден от годината, когато по историческа традиция е 

прието времето да се прекарва без трудови или учебни занимания. 

Обикновено всеки празник има своя специфична церемония, например 

Никулден - патронният празник на училището ни. 

Празникът още не е настъпил, а вече нямам търпение. Колкото повече ми 

се иска времето до датата да се мине бързо, толкова повече то се бави. Не 

мога да си го обясня. Защо винаги става така, когато с нетърпение очакваш 

нещо хубаво?! 

Започвам да си търся най-различни занимания, за да  мине безкрайното 

време по-бързо и да дойде дългоочакваната дата. Най-накрая слънцето 

залязва и небето става черно, потънало в зимната мъгла на 5 декември в 

полунощ. Звездите едва се виждат през ситния дъжд, който мокри, 

потъналата в дълбок сън земя. Лягам си ранои започвам да си мисля за 

утрешния ден. Колко ще е прекрасно... Всичко е цветно и красиво. Всички 

се радват, от малките осмокласници, до “остарелите”// зрелите 

дванайсетокласници. Унасяйки се в такива и още ред други хубави мисли 

за празника, заспивам.  

Ето я и дългоочакваната  дата! 6.12. е. Слънцето плахо се подава на 

хоризонта и огрява с лъчите си стените на къщите. Отварям очи и дори не 

дочаквам будилникът да издрънка. Ставам и набързо  обличам дрехите, 

които съм приготвил за празничния ден. Излизам от нас и тръгвам към 

училище. По пътя си срещам деца в моята посока. Всички греем в  

усмивки. 

И така започва един от най-хубавите празници в годината - Никулден. 

Празник, изпълнен с радости, таланти, мечти и надежди...Празникът, 

който са празнували и съучениците ни от предходните випуски... 

Празникът, който с нетърпение очаквах и който се радвам да споделя с 

връстниците си. Празникът е дан на традицията и мост към бъдещето. 

Знам, че тези дни ще бележат с усмивката си спомените ми от времето, 

прекарано в ПГИИ “Проф. Николай Райнов”. 


