,,България в мечтите ми!”
Есе
Моята прекрасна родина! С нейната невероятна природа: високи
планини и горди орли, бистри езера и бързи ручеи, обширни равнини и
житни поля.
Моята героична родина!
С тропота на конниците, грохота на оръдията и хилядите жертви в битките;
с песните на Балкана за славни войводи и четници, с непокорната
българска кръв; с гордо разветите знамена, опазени от вражески ръце.
Моята България в мечтите ми! Гордо изправила глава, разкършила
рамене и показала на света своята духовна сила.
Същата сила, запазила род и език през векове робство и владичество,
неразрушим мост между поколенията.
България в мечтите ми е пак същата, но и по- различна. Пак ветрове се
гонят по равнините и се укротяват в подножието на Рила, Пирин и
Родопите, но носят кристално чист въздух без вредни за хората вещества.
Марица пак тече лениво, сигурна в своята мощ, Струма, Тунджа и Арда
пак се мятат и бързат към морето, но водите им са толкова чисти, че се
виждат камачетата по дъното и децата не се страхуват да нагазят в тях.
България в мечтите ми е многомилионна!
Аз вече не съм дете, не са деца и мойте връстници. Ние живеем в страната
си, без да се страхуваме, че няма да си намерим работа. Отглеждаме децата
си в сигурност. Хората работят, не крадат. Разхождат се, усмихват се, не
заключват домовете си. Но най- важното- мечтаят. И мечтите им се
сбъдват.
Има ли нещо по- хубаво от това? Но за да се осъществят мечтите ни,
ние трябва много да работим.
Да променим живота си заедно с родените преди нас и с тези, които ще се
родят.
Само от нас зависи каква ще е България- дали ще е страната от мечтите
ни, дали те ще се превърнат в истина!
Сигурно! Ако са истински! Да мечтаем!
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