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      Моята прекрасна и мирна България , в която съм родена и искам да порасна! 

От далечни времена се чува тътенът от копитата на Аспаруховата конница. 

Ядно и безсилно свалят оръжие византийци и даряват щедро българския хан. 

Тихо шепнат хайдушки легенди вековни дървета:за Сирма войвода , за Ангел 

войвода... 

А някъде там , по стръмните върхове цъфти еделвайс - най-гордото и смело цвете. 

     Бистри реки дават живот на зелени равнини , тучни ливади , клони и цветни 

градини. 

Ъгловидни скали , побити в земята , удивляват туристи с неземна красота и 

величие. 

Люлякови храсти упойват със своя аромат и чакат българско девойче да ги 

откъсне. 

Галят ухото мелодични песни на сладкопойни птички , прелитащи свободно от 

клон на клон. 

А по планинските поляни звънят чанове и спомнят от минали времена с безбройни 

стада. 

Рано сутрин слънце огрява далечни върхове и събужда за живот всички живи твари. 

И цветя разтрварят своите чашки и мамят пчелите да  отпият от сладкия им 

сок. 

Ягодки червени по горски поляни спират уморени пътници и даряват миг за кратка 

отмора. 

     Искам моят свят да бъде изпълнен с любов между хората , с топлота и 

човечност към другия. 

Моля да няма войни и страдания , глад и нещастия , жестокост и омраза в целия 

свят. 

От всички страни децата да могат свободно да учат и пеят – просто да бъдат 

деца. 

Ярко червена роза да бъде символ на чистота и сърдечност , на свобода и 

човеколюбие. 

Така всеки от нас ще открие своето малко кътче в безкрайната земна шир. 

       Своята малка звезда ще запали , за да бъде по-светъл пътя на всеки човек. 

Всеки душата си ще отвори и ще залее с топлина другите , за да отмие душевния 

мрак. 

Ярко синьо ще бъде небето – чисто и светло , безоблачно като моето нежно 

детско сърце. 

Такъв искам да е моят свят в моята прекрасна и мирна България ! 
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