България си ти!
България си ти – дали това е така? Според мен България съм не
само аз – България сме всички ние, България е всичко! България са
тревите, планините, но най-вече България сме ние, хората, всички
българи, които носим родината в сърцата си, независимо къде ни е
отвел или ще ни отведе животът.
През последните двайсет години много хора емигрират в чужди
страни. Много хора избират да останат в България. За жалост според
мен „истинските“ българи са тези, които вече не са в България. Те
истински обичат всичко българско и родно. А ние, живеещите в родната
ни държава я мразим. Ругаем я, повтаряме колко сме зле и колко добре
са другите държави, а всъщност не оценяваме това, което имаме. Имаме
много неща, с които трябва да се гордеем, а не да се срамуваме, че сме
българи. Та ние имаме невероятна природа, за която много страни могат
само да мечтаят, имаме тринайсет – вековна история, която показва
какъв силен народ сме и че няма никога да се предадем, каквото и да
става. Е, вярно, малка държава сме, малък народ, но имаме найголемите сърца! Просто българите сме толкова „смазани“ от всичко,
през което минаваме, че вече „нямаме очи“, с които да видим хубавите
неща и да ги оценим.
Ако някой погледне България през моите все още детски очи, ще
види едно райско кътче. Аз не приемам проблемите, в които
възрастните са се вкопчили за нещо необратимо, а като поредното

изпитание, с което българите ще докажат на света колко са силни. За
мен България е всичко хубаво и най–любимо на света. Тук минава
детството ми, тук са моите родители и приятели. Тук за пръв път съм
погледнала света, тук съм направила първите си крачки, казала съм
първите си думи, направила съм първата пакост, заплакала съм за пръв
път, усмихнала съм се и съм целунала за пръв път. Всичко първо ми е
тук – всички първи крачки по пътя на живота.
България си ти – не, България е всичко! България е първата любов,
първото приятелство, първата красива песен. България сме всички ние,
които я обичаме и я носим в сърцата си!

Есе на Екатерина Ангелова Ангелова
IX

a

клас,

Методий“

НХГ

„Св.

св.

Кирил

и

