


Щура идея
Предлагам ви щура идея -
без цвят да са всички 
предмети.
Денят и нощта да се слеят.
Дъгата след дъжд да не свети.

Да станат еднакви изцяло
звездички, пътеки, огнища.
Да няма ни черно, ни бяло…
Тогава не ще има нищо!

Красивата щурчова песен
без цветни мечти ще загине.
Светът затова е чудесен,
защото червен, жълт и син е.

Сега като бъдещ художник
аз на цветовете се уча.
Рисувам неща невъзможни…
И знам - те все пак ще се случат!

Признайте каква красота е -
зелена, оранжева, сива…
Земята лети из безкрая
като пеперуда красива!

Цветно чудо
Приятели, боички и четки пригответе -
аз днес ще ви разкрия света на цветовете…

С червено, жълто, синьо начало ще поставя -
все цветове основни, белязани със слава!

Кой цвят е допълнителен? Правя смес и ето -
в миг раждат се оранжев, зелен и виолетов.

С тях в блокчето рисувам картини пасторални.
А черно, сиво, бяло по цвят са неутрални.

Да виждате в кафяво и розово ви уча -
те производен цвят са… Тук трябва да приключа.

Но моите рисунки са просто фантастични!
Парад на цветовете - красиви и различни…
Дано във вас разпаля аз пламъчето лудо -
рисувайте, приятели, светът е цветно чудо!





Жълто
Какво се хвалят там безкрай?
Аз, жълтият, съм по-по-най! -
основен цвят на всяко зрънце…
Та жълто е самото слънце!

Щом мен ме има, няма мрак -
звездите жълти трепкат пак
и в жълто злато грее тронът…
Е-хей, сложете ми корона!

Аз съм цвят на светлината -
всеки друг ми е в краката.
Деца, пред жълтия мълчете -
аз царят съм на цветовете!

Синьо
За волност синьото е знак.
Основен цвят съм… Няма как -
денят навред ще е прекрасен,
щом е просторът син и ясен.

Пак планината те зове
със свойте сини върхове.
А ти береш синчец на воля…
И сини сливи - хапвай, моля!

Синьото море бушува -
там медузка синя плува…
За мен децата пеят песни,
че сбъдвам аз мечти небесни!

червено
Червен съм като 
зрял домат…
Наричат ме основен цвят.
И в малинака ме търсете -
най-вкусен съм сред 
цветовете!

Кой ягодки си хапва там?
Червени те са: ам-ам-ам!
А щом червен е светофарът,
стоп! - спирате на тротоара!

Кой с червения е равен?
Няма цвят така прославен.
Дечица, пляскайте 
с ръчички -
червеният е пръв 
сред всички!





оранЖево
Жълта боя щом се смеси с червена,
в моя оранжев цвят тя се променя.
Често съм огнен и паря дори -
залезът в пламък оранжев гори!

Цвят допълнителен аз съм - така е!
Ставам за гризкане - всеки го знае…
Морковче хрупкаво кой не е ял,
пъпеш оранжев, или портокал?

Оранжево е лятото навън,
оранжеви са птиците на сън…
С каскет оранжев слънцето си ляга
и сутрин с лъч оранжев се протяга!

Зелено
Жълто и синьо щом смесите вие,
все едно фокусник прави магия -
става зелено… И с четката пак
жабчета малки рисувате: „Квак!“

Уж допълнителен цвят ме наричат,
а пък навсякъде с мен се обличат.
Вижте дървета, тревички, цветя -
в дрехи зелени са през пролетта!

Зеленото е цвят на пролетта,
зеленото е празник за света…
С коси зелени буди се земята
и от небето слизат чудесата!

виолетово
Слагаш в червеното синьо и ето -
ражда магията цвят виолетов.
Водя се аз допълнителен цвят -
с мене светът е на люляк богат!

С цвят виолетов расте патладжанът -
майка ти вече го пържи в тигана.
Ти пък за нея в горичката пеш -
пресен букет с теменужки береш.

И в този виолетов късен час
се сипе виолетов дъжд над нас.
Танцува виолетово небето -
приятелю, и ти си виолетов!





Сиво
За неутрален цвят минавам…
И щом разстели се мъглата,
аз всичко в сиво оцветявам -
чак сиво ти е и в душата.

А бурята е страшно сива!
Пристигне ли - вилнее бясна…
И сивото мишле се скрива
във своята хралупка тясна.

Сиво е нашир и длъж…
Хей, прибирай се, юначе!
Сиво ли е - с капки дъжд
тъжното небе ще плаче.

Бяло
Децата бялото обичат!
Аз неутрален цвят съм… Ало,
кой там сред преспите наднича?
Добре дошло, кокиче бяло!

Я вижте: Бял прекрасен лебед
от езерото с клюн ви кимва.
Памукът бял е тъй потребен…
На чистотата аз съм символ!

Бяла зима иде пак -
еква весела гълчава.
Вън децата с пухкав сняг
хоооп! - човеци снежни правят.

черно
Деца, поставям ви задача:
Кой ходи в черно зиме, лете?
Познахте - коминочистачът!
И пипне ли ви - на късмет е.

Аз неутрален цвят съм, верно.
И ражда ме не само мракът -
тук долу каца кос във черно,
там горе литва черна сврака.

Събудете се от сън
и признайте мойта сила:
Черна е нощта навън -
всичко в черно тя е скрила!





Кафяво
Червено и черно сте смесили? Браво!
И вече светът оцветен е в кафяво.
Пръстта е кафява. И друго какво?
Например - кората на всяко дърво.

Пресичат кафявата горска пътечка
еленът кафяв и кафявата мечка.
Кафяви врабчета си правят гнезда…
Мен цвят производен наричат ме - да!

Дечица, когато усетите глад -
веднага хапнете кафяв шоколад!
Ой, колко е сладък кафявият цвят -
топи се в устата на стар и на млад!

роЗово
Червеното с бялото смесваш ти храбро
и ражда се розово… Абракадабра!
Я, виж - пеликан розов горе лети,
а тук - прасчо розов грухти ли, грухти!

Аз цвят производен съм… Ето, че май е -
земята на цъфнали рози ухае
и грейват усмивките розови пак…
Щом с розови бузки си - здрав си, юнак!

Светът е прекрасен! Хей, ти, не тъжи,
а розовите очила си сложи!
И знай, че са розови всички мечти…
Светът е прекрасен - обичай го ти!
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