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КОСТАДИН СЕМЕРДЖИЕВ
ЗАВРЪЩАМЕ СЕ С ПОКЛОН
ПРЕД ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО
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Завръщаме се в нашата Родина
след четири дни разходка.
И то не къде да е, а там,
където е най-старата на планетата,
възникнала преди милиони години,
и първата в света езерна находка —
необозрима от човешкото око!
По своето обаяние и красота
е ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО!
Не усетихме как от Трявна и насам
двадесет и четири час
в захласа пътувахме в автобуса.
Всеки миг и всеки час
се разкриваха пред нас
прелестите на една страна —
откъсната жестоко от родната снага!
Сега, за жалост, в новата история
наричаме „чужбина“ „съседна Македония“,
а тя е част от нашата Родина!
Незабравими мигове от минало и настояще,
обграждаха ни отвред планини и долини!
Възприемахме ги с възхита
от разказите на екскурзоводката честита,
прелестна, добра, споделени с вещина и финес.
С обич за нейния прекрасен жест,
наричахме я с топлота нашата любима Нина!
Всеки от нас изпълваше душата си
с радост, с гордост, с умиление,
с възхищение от всеки кът, град и село,
от всяко възвишение, прегърнало
в омайваща прегръдка това чудо —
ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО!
Там в храмове и манастири,
със свещички и преклонение,
с молитви, песни и вълнение,
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дори в сълзи от умиление
всеки кой как може,
отправяхме искрено и мило:
„БЛАГОДАРЯ ТИ, БОЖЕ!“
Благодаря Ти, че можахме да се докоснем
до тази позната и непозната,
неповторима и невъобразима красота!
Неотменно в националните ни въжделения и мечти
на българските поколения
сме тачили като свещена българска земя!
Завръщаме се с доволство, с наслада…
И със… болка от всичко, което видяхме и узнахме
в безбройните ценности, мемориали,
в родолюбивите дела,
в борбите ни за правда, за национални идеали
и за свобода!…
И във всеки образ на дейци от Охрид и от Струга,
от десетки свети места, села и градове,
в поклон пред Гоце, пред братя Миладинови,
на Климент и Наум, на цар Самуил,
на братя Кирил и Методий
и още, още имена. БОЖЕ, БЛАГОДАРЯ!
Усетихме как десетилетия
прикривана, забулвана е с неправда
тази братска наша страна…
И новите й поколения
в съвременната история на Македония
България се споменава с ненавист и ирония…
Горчива, невъзвратима й съдба!
Далеч за четири прекрасни дни
прекарахме в песни, разходки, игри,
с обогатени в душите ни познания и любов
от прекрасната Родина на достойните й чеда
с преклонение сме и благодарствен зов: „Хвала!“
Хвала и на тройната автобусна коалиция
от Стефан, Маргарита и Нина,
че за четири дни ни отделиха
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далеч от родната тройна коалиция
българо-турска и псевдоцарска на Сергей,
която народа ни оскверни с измами, с обещания и

лъжи,
и принуди народа в неверие и безверие
и в нищета да се мъчи и живей!
БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ, ПОДАЛИ НИ РЪКА
за това наше посещение и с най-голямо уважение
към нашата Марияна с туристически привет и

обет,
че групата „Здравец“ и нейните почитатели
ще следват творческия си път с успех и ВСЕ

НАПРЕД!
ТЕЗИ РЕДОВЕ, НАПИСАНИ С ЛЮБОВ ПО ВРЕМЕ НА ПЪТУВАНЕ

КЪМ ТРЯВНА НА 17.06.2007 г. ПАЗЕТЕ, ПРИЯТЕЛИ, КАТО СКЪП СПОМЕН!
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ЗАСЛУГИ

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята
библиотека и нейните всеотдайни помощници.

http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята
библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.
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