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За нас България е жарава –  
изгаря чедата си, 

но въпреки това те вървят по нея,  
раждат, отглеждат и възпитават деца,  

за да се множи родът БЪЛГАРСКИ. 
На теб, БЪЛГАРИЙО,  

посвещаваме тази антология,  
събрана с много любов от нас,  

седмокласниците от випуск  2008 - 2009. 
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Вместо предговор 
 

Възникването и опазването на славянската писменост, паметта за ослепените 
Самуилови воини, бойните подвизи, Паисиевият проглас, световната слава на 
уникални певци и творци, първите места в световните класации за 
интелигентност... и още, и още минали и днешни знаци на родното се нареждат 
някак традиционно и ритуално. Като в учебник по родинолюбие. Но все нещо убягва. 
Колебаеш се, изпитваш съмнения и много често заменяш отговора на  въпроса “Какво 
за мен е Родината?” с много по-практичния и тривиален въпрос: "Какво става с моя 
живот тук и сега в родината?" Някои смятат, че са наясно с живота, други го 
мечтаят вече другаде, трети търсят чудодейни решения на проблемите...   
 За нас Родината е отказ от тривиалния  ред. Тя вече е онова, което не 
позволява да се смесва географската територия с територията на духа, защото 
Родината е нещо много повече от парче земя – тя е звездите над бащиния дом и 
слънцето над житните поля, и песента на Балкана, и жаждата на твореца, 
шуртенето на бялата каменна чешма, съградена от неизвестен майстор, и 
ръждясалия чекрък на някой позабравен кладенец, който ще бъде съживен от детския 
смях, обич и жажда за откриване на нови кътчета, усещания и светове...  
 Водени от тези чувства и размишления, се заехме да издирим поетични 
творби, носещи заглавието “България” и “Родина” и за наша най-голяма радост 
открихме, че подобни чувства са вълнували такива големи поети като Иван Вазов, 
Пейо Яворов, Николай Лилиев, Никола Вапцаров, Христо Фотев, Петя Дубарова и 
мн. др. Настоящата антология, която събрахме с много любов и старание, не 
претендира за пълнота и изчерпателност – ние само се постарахме да дадем воля на 
чувствата си към България. Горди сме единствено от факта, че това е първата в 
страната ученическа антология ”България”. А най-съкровеното ни желание е да ни 
стигне времето за подреждане на Родината и то така че ДА БЪДЕМ. И не само в 
онази собствена  географска територия... 

От съставителите
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Паисий Хилендарски 

Внимавайте вие, читатели и слушатели, роде български, които 
обичате и имате присърце своя род и своето българско отечество и желаете 
да разберете и знаете известното за своя български род и за ващите бащи, 
прадеди и царе, патриарси и светии как изпърво са живели и прекарвали. За 
вас е потребно и полезно да знаете известното за делата на вашите бащи, 
както знаят всички други племена и народи своя род и език, имат история 
и всеки грамотен от тях знае, разказва и се гордее със своя род и език.
 Така и аз ви написах подред това, което е известно за вашия род и 
език. Четете и знайте, за да не бивате подигравани и укорявани от други 
племена и народи. Твърде много обикнах българския род и отечество и 
много труд употребих да събирам от различни книги и истории, докато 
събрах и обединих историята на българския род в тая книжчица за ваша 
полза и похвала. Написах я за вас, които обичате своя род и българското 
отечество и обичате да знете за своя род и език. Преписвайте тая 
историйца и платете,нека ви я препишат, които умеят да пишат, и пазете 
я да не изчезне! 
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Любен Каравелов 

 

Останала България 
        дрипаво сираче, 
па седнала на Витоша 
        и горчиво плаче: 
 
„Деца мои, деца мои, 
        сирачета жални, 
полуживи, окъсани, 
        мършави и гладни! 
 
Що стоите, що чакате?... 
        Доста сте търпяли 
и от свои, и от чужди, 
        доста сте бой яли! 
 
Срамота е от хората, 
        грешно е от бога – 
вие не сте скъсан дрипел, 
        не сте ни подлога; 
 
а сте хора, живи хора, 
        от майка родени, 
юнаци сте, ергени сте, 
        млади и зелени!” 
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Любен Каравелов 

Земьо моя,Българийо 

– Земьо моя, Българийо, 
   що си нажалена, 
чегато си от ядове, 
   от скръб уморена? 
Дали те е есенната 
   слана осланила, 
или те е петровската 
   жега изгорила? 
– Кога питаш, мой юначе, 
   право да ти кажа... 
Седни при мене и слушай ме 
   да ти поприкажа. 
Родила съм, мой ти брате, 
   синове неверни, 
кои имат лице бяло, 
   а пък души черни: 
чорбаджии, изедници, 
   турски мекерета, 
кои мислят само едно – 
   за свойте шкембета! 
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Иван Вазов 

На България 

На теб, Българио свещенна, 

покланям песни си сега. 

На твойте рани, кръв безценна, 

на твойта жалост и тъга, 

 

на твойте сълзи и въздишки, 

на твойте страсти и тегло 

и на венеца мъченишки, 

кой грей на твоето чело. 

  

Прокуден тука на чужбина, 

далеч от твоите гори, 

сърцето ми сега проклина 

тирана, който те мори. 
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Прийми тез песни, майко мила, 

отйек на жалостний ти зов 

и плод на сладката любов, 

с коя душа ми си пълнила; 

 

прийми тез песни, пълни с гнев, 

кат вихъра, що пей по друма, 

ту жални, кат шумът на Струма 

и като горския напев. 

  

О, майко, аз видях тиранът, 

като ръцете си вапца 

в кръвта на твоите деца 

и чух как плачеше Балканът 

и твойте сини небеса! 
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Но през червените порои, 

що ти проля във таз борба, 

аз видя дните ясни твои 

на твойта бъдеща съдба. 

  

Дано таз вяра, туй мечтанье 

не се разбие в някой брег 

и твоя зов да не остане 

като в пустинята без ек. 
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На България 

 

Ти, Българьо, майко на витязи, 

майко, кървав лавър що венчава, 

дух геройски що докрай запази: 

слава тебе, вечна слава! 

  

Вам, юнаци от смърт пощадени, 

здрави синове на майка здрава, 

днес окичени с венци зелени, 

слава вам, нетленна слава! 

  

Вам, герои, кости в бой сложили, 

жертви скъпи за идея права, 

цветли духове, нам вечно мили, 

слава вам, безсмъртна слава! 
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Цанко Церковски 

 

Родина 

Родино красна,                        

долино родна, 

зорница ясна, 

земице плодна! 

  

Как те обичам, 

как те бленувам; 

как се увличам, 

как се любувам 

  

на твоите чудни 

поля и ниви, 

славеи будни, 

цветя красиви. 
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На твоите дивни 

извори, вади, 

реки проливни, 

сенки, прохлади. 

  

На твойте вити 

скали чутовни, 

орли сърдити, 

гори вековни. 

  

На всичко, майко, 

що си кърмила - 

как те обичам, 

родино мила! 
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Пейо Яворов 

 

Родина 

Обичам те, родино, и ме трови 

поради тебе често ядна скръб, 

под гнет стоименен превивам гръб 

и влача аз, неволник, твоите окови... 

  

Но що си ти? Земя ли в някои предели? 

Пръстта на тоя дол, на оня хълм, 

еднакво мрътва в зной, под дъжд и гръм 

която днес един - друг утре ще насели? 

  

Къде си ти, къде, родино моя? 

Нима сред тая повилняла сбир 

от вълци и кози - на длъж и шир 

потирена, чието име е безброя? 
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Не си ли ти на майчиното слово, 

що най-напред погали моя слух, 

не си ли откровителния дух: 

на словото, - на битието вечно ново? 

  

Но то... но то е в мене, тук, където 

ридае миналото - тъмен ек, 

и дето бъдащето - зов далек, 

нашепва сънищата здрачни на сърцето. 

  

И ти си в мене - ти, родино моя! 

И аз те имам: радостта е скръб... 

Че под неволно бреме вия гръб. 

И аз те имам - за да бъда сам в безброя. 
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Иван Йончев 

Родина 

Широк е божи свят - земята неизбродна... 

В безгрижна младина къде ли аз не бях? 

Далеч, далеч от теб, земя свещена, родна, 

къде не скитах аз?... Но никъде подобна 

на тебе не видях... 

  

На миналото дните редят се ден след ден... 

Аз спомням си - кога дете незлобно бях, 

как с връстници другари по твоя Лаг зелен, 

разтлал се край водите на Искъра студен 

по цели дни играх. 

  

И привечер, когато над девствения Лаг 

допява чучулига, унесена във блян, 

и вили се загонят по стихналия бряг, - 

аз спомням си как мама на бащиния праг 

очакваше тя мен. 



 

17 

  

И ясно в паметта ми, запазени до днес, 

очите премалели на татка виждам аз, 

кога с игла в ръката под сенчестия брест- 

до къщната ограда - изкарваше със чест 

и с мъка хляб за нас... 

  

От детството безгрижно, дори до днешен ден, 

какви ли не картини пленяват моя взор! 

На Рила замечтана ей върха замъглен, 

под него езерата, по-хубави от блен,  

зад тях гори от бор... 

  

Широк е божи свят - земята неизбродна... 

В безгрижна младина къде ли аз не бях? 

Далеч, далеч от теб, земя свещена, родна, 

къде не скитах аз?... Но никъде подобна 

на тебе не видях! 
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За Родината 

Веднъж попитах аз сърната: 

- Не ти, не ти ли веч додея 

да скиташ вечно из гората, 

  

или не знаеш, че зад нея 

поле разстила се безбрежно, 

поле цветисто кат градина? 

  

Сърната пръхна и продума: 

- Гората любя толкоз нежно, 

защото моя е Родина. 

 * 

Попитах чайката: - Морето 

защо обичаш толкоз ти, 

или не знаеш под небето 

че има други красоти? 

  

Или не знаеш?... - Но додето 
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да свърша реч, политна тя 

и волно-горда над морето 

безбрежно в миг запя: 

  

- Че греят дивно небесата, 

брегът че хубав е аз знам, 

но знай - за нищо на земята 

не ща морето аз да дам. 

 * 

 Попитах себе си: - Защо ли 

обичам таз страна, която 

на мен отреди зли неволи 

и в мен погуби всичко свято, 

  

в която страдам и линея 

ей тридесета веч година? - 

Неволно рекох: - Любя нея, 

защото моя е Родина!... 
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Николай Лилиев 

Към родината 

 

Заглъхнал в безответната вселена, 

плачът ти продължава да трепти. 

Кому се молиш, майко вдъхновена, 

сред ужаса на свойте самоти? 

  

Кому предаваш тая скръб велика 

на своята безтрепетна душа, 

и аз ли пръв, отгатнал й езика, 

съзнавам, че пред тебе днес греша. 

  

Безцветен син на обезверен жребий, 

с надежди мене ли облъхваш ти? 

В гърди ми бий едно сърце по тебе, 

безсилно твойта скръб да освести. 

  

И възроден, аз може би последен 
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поднасям своя чист и беден дар: 

едно сърце, което слагам бледен 

пред твоя свят и непознат олтар. 

 

 

 

Атанас Далчев  

Към родината 
  
Не съм те никога избирал на земята. 
Родих се просто в теб на юнски ден във зноя. 
Аз те обичам не защото си богата, 
а само за това, че си родина моя. 
 
И българин съм не заради твойта слава 
и твойте подвизи и твойта бранна сила, 
а зарад туй, че съм безсилен да забравя 
за ослепелите бойци на Самуила. 
 
Да търсим, който ще, във теб сполука бърза 
и почести и власт със страст една и съща, 
страданието мен по-силно с теб ме свързва 
и нашата любов в една съдба превръща. 
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Никола Вапцаров 

Родина 

Над тебе Пирин 

издига гранити, 

обвити във сиви мъгли. 

Орли над бедни села 

размахват крила 

и хала в полята пищи. 

 

А бяха години, 

когато невинно 

люляха ме празни мечти. 

Живота бе ведър 

и лесен, 

живота бе щедър 

и песен бе ти. 

  

Но ето – 

преминах 
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през дим, 

през масло 

и машини, 

преминах през 

гнет и тегло – 

вред, където се борят 

за хлеб. 

  

И нещо се счупи 

във мене. 

Простенах от болка, 

но бях без изход. 

Погледнах надире 

и плюх озлобено 

и в теб, 

и в самия живот. 

  

Сега си ми близка, 

по-близка от майка дори, 
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но днеска ме плиска 

ненужно пролятата кръв, 

насън ме души 

площадния кървав двубой 

на твои герои, 

платени със чужди пари... 

Тежи ми, Родино, 

кошмарно жестоко тежи 

димящата кръв 

и аз ще те питам – 

всичко това 

за теб ли бе нужно, 

кажи? 

  

Вред мрак. 

И в мрака – тегло и робия. 

Глад. 

Остана стотици години назад. 

А нейде живота пулсира, 
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израства 

завод 

след завод, 

бръмчат пропелери... 

А моят народ 

работи, 

умира, 

както в дълбоката 

бронзова ера. 

  

Аз пак те обичам, 

Родино на Гоце и Даме, 

защото израснах, 

защото закрепнах във Теб. 

И нося в сърцето си младо 

тревожното знаме 

и вечния устрем 

на всички без покрив и хлеб. 
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Имам си родина 

 

Имам си родина и над нея 

денем грее синьото небе. 

Вечер светят звездни полюлеи 

и гаси ги сутрин светъл ден. 

  

Но когато нощем се завръщам 

на стрехите тъмното поел, 

чувствам как до родната ми къща 

дебне враг в ръката с парабел. 

  

Учеше ме, майко, ти със притчи 

да обичам всички като теб. 

Бих обичал, майко, бих обичал, 

но ми требва свобода и хлеб. 
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Христо Фотев 

България 

 

Благодаря ти за голямото търпение 

и за голямото мълчание, Българийо! 

В прозорците на тъмните ти влакове 

душата ми се радваше на себе си... 

В прозорците живота ми приличаше 

на истински - приличаше на щастие! 

Но се разбиха в тъмното прозорците 

и вятъра ти ми разкъса дрехите.. 

Студено ми е - приеми ме в своите 

обятия на селска Богородица! 

Не ме отблъсквай, моля те, изслушай ме 

и помогни ми да не лъжа повече! 

Не позволявай да умра - 

закриляй ме 

от страшната магия на красивите 

предмети и красивите подаръци... 
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Усмихвай се на масата ми дървена - 

единствената маса на живота ми. 

Не позволявай да умра - завинаги 

да си запазя вярата в приятели... 

Закриляй ми усмивката - помагай ми 

да задържа до края добротата се! 

И извади ме от кръга на многото 

безименни жени - съпротивлявай се, - 

за да заплача пред една-единствена 

и майка тя да бъде на децата ми. 

Не позволявай да умра - 

закриляй ме 

от страшното приятелство на хората, 

които те изгубиха - показвай ми 

измамата на техните ласкателства, - 

не ме убивай с тяхното признание! 

Сближавай ме със болките си, вдигай ме 

с ръцете на внезапните си радости, 

аз ще докосна своите съзвездия - 
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ще ги положа тихо пред нозете ти. 

И приеме ме - издържа ли дългото 

пътуване към тебе, съхранявай ме 

в унесените устни на децата си, 

за да живея - да живея истински! 

Не позволявай да умра - 

сближавай ме 

и отсега с дълбоките си корени, 

със корените плахи на цветята си, 

с дърветата си отсега сродявай ме, 

за да не мисля за смъртта - без никаква 

уплаха да се върна във земята си, 

да й прекрача прага с облекчение 

и да замлъкна в тихите обятия 

на майка ми! 

  

Благодаря ти за голямото търпение 

и за голямото мълчание, Българийо! 
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Георги Джагаров 

България 

 
Земя като една човешка длан... 
Но по-голяма ти не си ми нужна, 
Щастлив съм аз, че твойта кръв е южна, 
че е от кремък твоят стар Балкан. 
 
Какво, че виха вълци и чакали 
из твоите полета и гори? 
С онез, които бяха с теб добри, 
ти бе добра, но злите не пожали. 
 
Земя, като една човешка длан... 
Но счупи се във тази длан сурова 
стакана с византийската отрова 
и кървавия турски ятaгян. 
 
Търговци на тютюн и кръв човешка 
продаваха на дребно твойта пръст, 
но паднаха под теб с пречупен кръст, 
че беше малка ти, но беше тежка. 
 

И стана чудо: смертю смерт поправ, 
усмихнаха се чардаклии къщи 
и заплющяха знамена могъщи, 
и път се ширна – радостен и прав. 
 
Сега цъфтиш! Набъбва чернозема 
под ласкавите български ръце, 
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дъхти на здравец твоето лице 
и нова песен вятърът подема 
 
Земя, като една човешка длан... 
Но ти за мен си цяло мироздание, 
че аз те меря не на разстояние, 
а с обич, от която съм пиян! 

 

Александър Геров 

Родина 

Невидими оръдия гърмят.  

Висят над мен разкъсани просторите.  

- Родино моя, трескава земя,  

какво направиха със тебе хората? 

 

Моретата се блъскат о брега  

и планините се забулват с облаци.  

И нещо страшно готвят ти сега  

големите водачи на пророците. 

 

Аз ще дочакам оня час велик,  
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когато с остри, светкащи зеници  

ще тръгна като беден, прост войник,  

за да те браня, майко, от войниците. 

 

Аз ще те браня, майчице земя -  

ще браня твойте птици и животни  

и своята настръхнала съдба  

докрай ще нося гордо и безропотно. 

 

Когато падна смъртно наранен,  

ще затръбят от болка ветровете  

и мойто знаме - родното небе -  

ще ме обсипе с блясъци и ордени. 

 

Тогаз ще дойде Ботевия вълк,  

ще клекне, ще ми ближе кротко раните  

и аз щастлив навеки ще заспя,  

защото вярно и докрай те браних 
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Блага Димитрова 

 

Родина 

Малка е мойта родина- 

шепа набрани, нагънати 

шарени черги от ниви, 

тъмни въртопи от планини. 

 

Но разтвори тази шепа, 

стисната крепко, опитай! 

Но раздипли, разстели я 

гънка по гънка внимателно, 

скат по скат, бразда по бразда, 

бръчка по бръчка,цвят по цвят, 

връх по връх побелял, 

спомен по спомен, 

песен по песен, 

век по век. 
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И ще видиш тогава 

как неизбродна, безкрайна е 

тази шепа препълнена- 

моята малка родина. 

  

България 

Магистрала и по нея скрибуца магаре с каруца, 

Златна есен ръси пендари и на припека просяк. 

Църковен олтар и ничком крадци на икони. 

Дете и падналото му зъбче цигара. 

Веранда към необята - цяла в решетки. 

Куче и старец рошльовци ровят кофи за смет. 

Житница на Балканите и безхлебие. 

Втори по интелект в света и безумие. 

Отворени очи за наука и затворени училища. 

Родопска песен в космоса и плач в Родопа. 

Пътища-кръстопътища и ограбени пътни знаци. 

Двама братя 13 века се карат до кръв 

кой да води бащина си дружина. 
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И двата синода ги благославят: - Мир вам! 

Майка вика през океана - Сине, не се завръщай! 

България - щедра страноприемница за чужденци, 

за своите чужда-чужбина. Моя странна страна 

на всевъзможни невъзможности. 

Каква молитва да промълвя за тебе? 

Господи, спаси ни от нас самите! 

 

Ивайло Балабанов 

 

Българско стихотворение 

Момчета,знам,че вече ви дотегна 

и хлябът сух,и голата ракия, 

и тежкото небе над тази бедна 

страна,в която няма прокопсия… 

Великите и царски идеали 

днес вече са митичен архаизъм. 

България търгува със парцали 

от раклата на своя комунизъм. 
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България е гладна просякиня. 

С душа поциганена,необута, 

тя проси чуждоземна милостиня 

по пътя между Лондон и Калкута. 

Честта е болна,съвестта-пияна, 

а ореолите-алъш-веришни 

и луд е,който плаче с Дебелянов 

по някакви си белоцветни вишни. 

Със страшна сила днес от небесата 

виси един въпрос полуобесен: 

Кажете ми къде е Свободата 

от синята ни ноемврийска есен? 

Защо пирува с разни богаташи 

и хитреци,дошли на власт и мода, 

с дрогясали бандюги и апаши… 

Защо е с тях?Защо не е с народа? 

Момчета,знам,че е нахалост туй,че 

скърбим за свобода и бели вишни. 

В земята на Васил Иванов Кунчев 
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днес всички романтици са излишни. 

Но да запеем,дявол да го вземе, 

със мъжки глас във тази нощ безродна 

и нека екне както в турско време 

„Къде си,вярна ти,любов народна?” 

 

Димитър Пантелеев 

Моята страна  
 
Там, гдето Дунав лудо тича 
из Дунавската равнина 
и в Черното море се втича 
от стари, древни времена, 
там, гдето Добруджа люлее 
узрели класове и вее 
свободни, горди знамена - 
о, там е моята страна. 
 
Там, гдето се издига Рила, 
накичена с венци от сняг, 
там, гдето лодка лекокрила 
лети край морския ни бряг, 
там, где Пирин от скръб белее 
и Струма легендарна пее 
из свойта плодна долина -  
о, там е моята страна. 
 



 

38 

 

Там, гдето в гробове прогнили 
лежат деди и прадеди, 
загубили юнашки сили 
във робство, мъки и беди, 
там, гдето чух езика роден, 
език свещен, любим, свободен 
и зърнах пръв път светлина - 
о, там е моята страна. 
 

Иванка Денева 

Родина 

 

Сравняваха те със човешка длан, 

а ти сълза си върху гроб на мама, 

звезда в небе над мрачния Балкан 

и всичко туй,което име няма. 

  

Защото има простички неща 

и те са все неназовими, 

но свидни са като дете и стрък в пръстта - 

стоят в сърцето - с нищо несравними. 
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Липата пред дома с перденца бели, 

синчец от нивата до дядовия слог 

бухнал здравец до стените избелели 

на стария дувар - те нямат аналог! 

  

Пътечка твоя там, на калдъръма, 

бръшлян зален до бащиния кръст, 

едно хвърчило до баира стръмен, 

прерязало до кърви детския ти пръст. 

  

Те вечни са и във кръвта ги носим 

от първи вик до сетния си час - 

като ответ на всичките въпроси: 

"Где е България?" за нас! 
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Петя Дубарова 

В родината 

 

Приказка чудна ме носи, 

пее край мене светът, 

тичам с крачетата боси, 

птички над мене летят. 

  

Блеснал е Слънчо във радост. 

Рой златокрили пчели 

пълнят гората със младост. 

Всичко във песен звъни. 

  

Колко си скъпа, родино! 

Ти си най-светлия рай! 

В тебе живея щастливо, 

в теб съм щастлива безкрай! 
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Асен Йорданов 

 
 

Пожарът 
 
Българийо. Родино. 
Едничка на земята. 
Аз твой съм скръбен син. А 
ти си всичко... Свято. 
 
Ти няма да изчезнеш. 
Защото имаш мене. 
Ти над света ще блеснеш. 
За смърт. И възкресение. 
 
Като пожар ще мине 
твойта справедливост. 
Защото с теб, Родино, 
съдбите ни се сливат. 

 
 
 
 
 
 
 



 

42 

 
 
 
 
 

Асен Йорданов 
 

Клетвата 
 
Все някой трябва да остане тук. 
И земята, от която сме родени. 
Ще я обича ли тъй както ние 
                                   някой друг. 
Ще пада ли пред нея на колене. 

 
Ще я целува ли със сълзи във очи. 
Ще жертва ли живота си за нея. 
Под мен тя тръпне гола и мълчи. 
Аз в себе си се взирам. 
                                        И немея. 
 
И клетва давам до безбожност сам. 
Под тез звезди, галактики, вселени. 
България аз никога да не предам. 
Тъй както тя не е предала 
                                                 мене. 
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Диана Тенева 
 
България 
  
Педя земя ли си, не зная, 
но за мен си на земята рая – 
чимшира зелен на двора, 
пакостите детски зад стобора, 
 
сълзата  първа от любов, 
бащин нежен благослов... 
Усмивката кротка на мама, 
дето нийде по света я няма... 
 
Пръстта върху гроба на баба 
и кората хрупкава на хляба... 
пътечката до дядовата нива, 
където земя с небе се слива... 
 
Щурците под прозореца ми нощем, 
всичко това и много, много още... 
Българийо любима, такава аз те знам 
И няма никога да те предам. 
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Цветан Диковски 

Молитва за България 

 

Българийо, Родино достославна, 

откърмила герои и светци, 

ти нямаш, майко, друга тебе равна, 

макар понесла толкова беди! 

  

Богата с чудни планини зелени, 

с поля широки пълни със пшеница, 

от сладък роден въздух упоени, 

за тебе в храма палим днес свещица. 

  

И горестна молитва ще отправим, 

и нека Бог дарува благодат, 

и сили крепки злото да поправим, 

напук на тоз враждебен външен свят! 
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Пак храмовете пусти, разрушени 

с ръце корави да възстановим, 

и водени от истини свещени, 

живота труден да разхубавим! 

  

Да следваме завета на предците – 

на Левски, Ботев и свети Йоан, 

Родино, нека всички те обикнем, 

и те превърнем в светъл Божи храм! 

 

 

 

 
 
 
 

 


