
Една моја авантура 

 

           Авантурите се дел од секојдневниот живот на еден човек. Во времето во 

кое живееме постојано сме во брзање. Се трудиме да стекнеме многу искуства и 

авантури. Но понекогаш несвесно паѓаме во бездна со многу опасности и 

предизвици. 

Јас заедно со членовите на Фолклорниот ансамбл „Кочани“ за време на 

летниот распуст бевме на турнеја во Босна и Херцеговина, Црна гора и Хрватска. 

Имавме прекрасни прошетки.  

Изгреа  летно утринско сонце  над планините. Небото беше ведро. Тивкиот 

ветер си играше со брановите правејќи разни бранови кои се отсликуваат во 

прекрасната слика на морското синило. Одговорниот учител изнајми бротче. Сите 

бевме воодушевени од убавината на Јадранското Море. Бесшумните бранови се 

претворија во силни копја кои удираа по нашето бротче. Не забележавме кога 

сонцето се скри и се појавија облаците. Небото како да се отвори, почна да врне 

силен дожд кој ни ги плакнеше лицата. Сите бевме исплашени, но учителот ни 

рече дека ќе дојдат и ќе не спасат. Учителот беше како ранета птица без крилја 

која се бори за своите чеда сè до последниот здив. Тој ни рече дека никогаш не 

треба да ја изгубиме надежта. 

      Во мојот ум имаше многу прашања. Си помислив: Што ќе се случи со нас? 

Ова беа неколку мрачни часови во кои го слушавме само звукот на бурата. Сите 

силно се прегрнавме и почнавме да пееме за да заборавиме на овој кошмар. Во 

тој момент слушнавме звук на сирена, а тоа беше брод во кој има спасувачи. Ние 

се качивме и се спасивме. Кога стигнавме на брегот им се заблагодаривме на 

спасувачите што не дозволија млади лица да тонат на морското дно. 

    По оваа авантура заклучив дека авантурите се како цвет кои се отвораат на 

сонце во пролетно утро и не се знае дали сонцето ќе блеска цел ден или можеби 

ќе дојдат црни облаци и ќе му ја земат убавината. 

                                                     Славица Стојанова, ученичка во 7-3 одд. 
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