
ПИСМО ДО БЪЛГАРИЯ 

Здравей, България, 

Пиша ти това писмо, защото няма на кого друг да кажа това, което искам. Когато 

чувам и виждам какво се случва всеки ден ми става много тъжно, защото ти не го 

заслужаваш. Ти си толкова прелестна и магична! Всеки, които види твоите неземни 

красоти се омайва. Благодарна съм ти за природата. Само тук, у нас, казват думата 

„природа“, никъде другаде. Аз я разбирам като „ при рода“. Именно природата кара 

българите от чужбина да се връщат при теб, защото си магична и винаги зареждаш 

положително. Когато някой е ядосан, отива в гората и цялата ярост отминава.  

Казвам се Звезделина и съм от сърцето на Родопите-родена съм и живея в 

Чепеларе. Нашата родопска гора сякаш се слива с небето, което е най-синьо тук, в 

Родопите, а звездите светят ярко и събират светлината в името ми. Тук има гора за 

всяко настроение-за радост, за скръб и печал, за ярост-трябва само да поискаш да се 

приютиш според настроението си. Дори хората тук са различни. Никъде другаде по 

света няма такива добри и храбри хора като нас. Аз искам да съм един слънчев лъч, за 

да мога да видя всяка една твоя красота. Всяко кътче притежава магия и всеки един е 

уникален сам по себе си. Без съмнение ти си най-красивата страна, без значение, че 

всички те оплюват заради проблемите.  

Но пък си известна с вината и розовото си масло. Също така ние тук, в град 

Чепеларе, се храним с домашни храни-нещо, което в големите градове е рядкост. Ние 

не си купуваме кисело мляко в кофичка-ние си го правим сами, благодарение на 

кравите, които се отглеждат тук.  

Не харесвам това, което се случва в момента, никак не е хубаво! За кое по-

напред да ти разкажа? За ниските заплати и пенсии, или за прекалено скъпите неща, 

които не можем да си позволим? За всички българи в чужбина, или ниската 

раждаемост?  

Затова се питам защо Левски, Ботев и още, и още жертваха живота си за теб? 

Защо позволяваш това?  

Единственото, което ме спасява е магията на красивите български хора, 

традициите и обичаите, които ни обединяват. Аз самата ходя на народни танци. Затова 

си мисля, ИМА НАДЕЖДА! Има надежда, ако всички се обединим и заедно започнем 

промяната. Вярвам, че това ще се случи и ти, Българийо, ще станеш най-великата и 

прекрасна държава, която някого е съществувала и всички ще мълчат, когато чуят за 

теб- България! 

Вярвам, че този ден ще дойде! 

И благодаря на Господ, че ме е  благословил да се родя в теб! 

ОБИЧАМ ТЕ,МОЯ БЪЛГАРИЯ! 

 

Звезделина Терзиева 
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