
Опис зовнішності людини

Як художники пишуть картини з натури, так і нам потрібно описати людину словами,
маючи сам об'єкт. Можна вибрати будь-якого родича, друга, знайомого. Але у нас буде
особливий людина. Як він виглядає, і хто це, ви дізнаєтеся, прочитавши мій твір.
Переді мною і перед вами хлопчик років одинадцяти. Невисокого зросту. На ньому світлі
джинси, бруднуватого відтінку, з протертою тканиною на колінах. Примітно, що вони
йому трохи великі. Навіть занадто великі. Здається, що ось-ось вони зваляться з
хлопчика. Светр брудного темно-червоного кольору з рідкими чорними горизонтальними
смугами теж дуже великий хлопчикові і спадає з його плечей. Плечі його дуже вузькі,
худі й кістляві. Одяг, яка на кілька розмірів велика хлопчикові, робить його ще менше. Він
і так худий, а з допомогою мішкуватою одягу він виглядає зовсім болісно.
Власне хворобливості йому додає блідий колір обличчя. Здається, що хлопчик довго не
бачив свіжого повітря і давно не їв. Хлопчик не посміхається. Видно, що йому сумно. Але
якщо вдивитися пильніше і уявити посмішку, то вона була б прекрасна. До того ж вона
була щирою. Щоки хлопчика запалі і особливо не виділяються на обличчі. Акуратний
Носик, нічим не примітний.
Важлива деталь зовнішності хлопчика – волосся. Вони чорні, жорсткі, стирчать в різні
боки. З-за цього хлопчик виглядає дуже кошлатим і неохайним, але все-таки
симпатичним. Якщо б додати посмішку, то вийшов би дуже милий хлопчик. З-за волосся
не видно який у хлопчика лоб.
На очах окуляри в круглій оправі, середньої товщини склом, з тонкими душками. За склом
дуже виразні очі, а їх колір залежить від того, як падає світло. Закінчує опис особи
смужка тонких губ, які дуже хочеться перетворити в посмішку.
Хлопчик стоїть спокійно, руки опущені вниз, а погляд спрямований вперед. Думаю,
зовнішній портрет вийшов цілком закінченим і пізнаваним.
Навіть якщо просто описувати зовнішність людини, називаючи його деталі одягу, риси
обличчя, особливості статури, то можна уявити і характер людини. У нашому випадку
одяг великого розміру говорить або про те, що за хлопчиком ніхто не дивиться, або про
те, що йому самому подобається так ходити. Окуляри в такому молодому віці теж можуть
сказати багато чого. Відкриті і дивляться вперед очі можуть сказати про сильний
характер. Правильно кажуть, що очі – дзеркало душі. Але звичайно, далеко не все
однозначно.
Я до чого веду. Зустрічають-то по одягу, а проводжають по розуму. І далеко не завжди
зовнішній вигляд може збігатися з характером його «носія». Так що потрібно звільнятися
від стереотипів.
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