
Пирин планина – удивителна красота и величие 

Пирин има величествена красота. Нейните необятни склонове и 
върховедостигат небесните височини. Пирин крие необятни тайни, чудеса, 
тя е вълшебна и единствена в света.  

Великанът Пирин отдавна е заживял дълбоко в нашите сърца. Всеки 
има какво да научи от него. Той ни разкрива мистиката на своите езера, 
тайнствеността на върховете си, показва ни своя невероятен растителен и 
животински свят. Пирин ни разкрива и своята душа, която е изтъкана от 
слънчеви лъчи, невероятна хармония и желание за живот.  

Сигурна съм, че всеки човек, който се е докоснал до красивите 
пирински гледки, е усетил онова чувство, което е наниз от усещания за 
гордост, бездиханност, надежда и удовлетворение. Виждайки насладата и 
искрата в очите на преминаващите туристи, се зареждам с още повече 
енергия, която остава в моето тяло дълго време след като съм се върнала в 
не толкова красивата среда на човешкото ежедневие, което е съпроводено 
от по-тъмни и невзрачни цветове. 

Слушайки легендите за различните пирински езера, местности или 
върхове, се пренасям в онзи свят на народна памет, изпълнен с борбен дух, 
всеотдайност, щастие и нещастие. Запечатват се в съзнанието ми 
персонажите от легендите и митовете, които са готови на саможертва в 
името на любовта или здравето на близък човек. А безкрайно мъчителните 
за човешката личност случки, описани в някои легенди, ме карат да 
навеждам глава и да си представям моменти от живота на тези безкрайно 
силни хора. 

Може би всичко разказано за пиринските тайнства не се е случило в 
действителност, но дори и само разказът за тях е достатъчен, за да се 
замислим и да преценим дали да повярваме или не. Мисля си, че е по-
добре да вярваме.  

Определено за мен впечатляващи са: връх Вихрен, връх Ченгел чал, 
Тевно езеро и прекрасните Брезнишки езера. Мога да кажа, че съм 
щастлив човек, защото съм се докоснала до тези величествени красоти и 
съм усетила витаещия дух на Пирин планина. Истината, обаче, е че без 
ръководителите на клуб „Пирински стражи“, в който участвам, това 
нямаше да бъде възможно. Те ми показаха всички зашеметяващи гледки и 



ми подариха онези незабравими моменти на щастие и радост повреме на 
многото походи. 

А нашите спътници – дивите прекрасни кози, ни доставяха още 
повече удоволствие в походите, и сякаш забравяхме, че ни остават още 
няколко часа ходене до крайната точка. 

Пирин планина за мен е този елемент в човешкия живот, който е 
жизнено важен за живота на самия човек. Живеейки в този разнообразен 
свят, ние трябва да оценяваме това, което имаме и да сме доволни от 
избора, който ще направим – дали да се насладим от подареното ни от 
природата, или не. 

Бих искала да завърша с цитат от едно свое стихотворение:  

„Пирин – нашият приятел – Великанът,  

който буди в нашите сърца гордост и щастие.  

Пирин – този омагьосан от добра фея свят. 

Пирин – величествен и неповторим. 

(…) 

Пирин – моят вдъхновител! 

Пирин – моят властелин! 

Пирин е моят добър живот!“ 

 

 

 

 

Магдалена Петелова от VIIА клас на Трето основно училище ,,Братя 
Миладинови“ в град Гоце Делчев; години – 13.  


