
 

ЗА БУКВИТЕ И СЛОВОТО 

 

 

1 - Честит рожден ден, мое родно Аз, Буки, Веди... 

Ти си на повече от Хиляда и сто години, по-старо от камъка, върху който длетото те е издълбало. Вятърът 
направи върховете по-ниски, слънцето стори моретата по-плитки, човекът скъси пътищата до звездите. Но 
ти си остана все така младо като казанлъшко цвете, все така звънко като рилски ручей. Неизменно като 

любовта, вечно като огъня, кораво като вятъра. 



Честит рожден ден, мое родно А, Бе.. 

Ти не само надживя дървото и камъка. Ти победи дори времето, покори го на волята си, научи го на разум. 
Накара го да служи на човека, на доброто, на бъднината. Човек те нашепва и не може да се наслади на твоята 

първомелодия: 

А - като аз, Д - като добро, З - като земля, Л - като люде, М - като мислете, С - като слово, Т - като твърдо... Аз, 
човекът, съм Добър, живея на Земята заедно с другите Люде, Мисля за живота, славя го в Слово и го 

отстоявам Твърдо... 

Честит рожден ден, мое родно всеславянско и първобългарско Аз, Буки, Веди!.. 

Анастас Стоянов 

 

2 - Светлина, наречена Слово 

В началото бе Словото... 

Мое родно слово, ти си на повече от хиляда и сто години! Ти си по-старо от камъка; вечно като вятъра, 
слънцето и огъня, но младо като пролетно цвете, звънко като бистър ручей и красиво като залеза и зората.  

Словото, създадено от Първоучителите Свети Кирил и Свети Методий е светло като слънцето и потребно 
като хляба, водата и въздуха; вечно като живота! Пламъкът на чудото, наречено Слово, е неугасим и вечен. С 

него българският народ е написал страниците на хилядолетната си история. Словото помага да се съхрани 
българската вяра, дух и достойнство. То е гарант и залог за безсмъртието на българския дух.  

Словото е велико, светло, потребно и вечно! Велико, защото е път на човека към света и поставя началото на 
писмеността. Светло, защото в него е заложен българският дух и вяра. Потребно за духовното  ни извисяване 

и вечно, защото е вечен стремежът към знание. Няма нищо по-красиво от високия дух и нищо по-силно от 
знанието! 

Словото вдъхва смелост за търсене на истини и мощно средство за защита. 

Светите братя Кирил и Методий възстават жертвоготовно  срещу догмата и високомерието на 
триезичниците. През мъки и страдания, но пламенно и убедително защитават правото на славянските народи 

да имат свое слово и писменост: „Бог не  изпраща  ли дъжд еднакво за  всички? Също тъй и слънцето не  свети ли на  
всички? И как вие  не  се  срамувате, като признавате само три езика и като повелявате, щото всички други народи и 

племена  да  бъдат слепи и глухи?“. 



Словото е не само минало. То е памет и зов за бъдещето! то е най-голямото благо, което има непреходна 
стойност. Светлината на българското слово е неугасваща. 

СЛОВОТО Е БЕЗСМЪРТНО! ВЯРВАМ, ЧЕ ЩЕ ПРЕБЪДЕ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ! 

 

3 - Денят на БУКВИТЕ Е! 

Денят на БЪЛГАРСКАТА ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА 

  

Честит празник, българи!  

Денят на буквите е повод за голяма гордост за всички българи, защото наред със значимото дело на светите 

братя Кирил и Методий, с историческото ни дълголетие в световната история, България безспорно е 
заслужила признателността и уважението на света. 

Знаете ли колко е хубава БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА? 

Думичката азбука идва от първите две букви в глаголицата - аз и буки. 

Българската азбука е всъщност разказ за грамотността. Кодът на глаголицата крие смисъла на 
съществуването.  

Аз, Буки, Веди, Глаголи, Добро, Есть, Животе, Земля, Како, Люди, Мислете, Наш, Он, Покой, Ръци, Слово... 

Изреждана последователно, глаголицата ни казва - "Аз, знаейки буквите, ще мога да чета, да опозная живота, 

доброто и злото в него, да обичам, да прощавам, да съм човек..." А нима това не е смисълът на 
съществуването? Истински дар за човечеството е тази азбука...С промисъл свише... 

Това ни казва нашето А, Б, В. 

Светлината, наречена СЛОВО грее  днес и ни показва накъде да вървим: 

 Напред! Науката е слънце, 

 което във душите грей!  

Напред! Народността не пада 



 там, дето знанието живей! 

БЪЛГАРИН, означава БЛАГ, ДОБЪР, БОЖИ човек, разбиращ и помагащ за претворяването на Божията Промисъл 
на ЗеМята... 

Честит ден на БЪЛГАРСКИТЕ БУКВИ! 

 

4 - КИРИЛ   И   МЕТОДИЙ              

БРАТСКИТЕ  НАРОДИ  С  БУКВИ  КОЙ  ДАРИ?                 

КИРИЛ  И  МЕТОДИЙ  -  БРАТЯТА  ДОБРИ.               

 ДНЕС  ВЕНЦИ  ИМ  ВИЕ  ЦЯЛАТА  СТРАНА.                

С  ГОРДОСТ  СЛАВИМ  НИЕ  ТЕЗИ  ИМЕНА.                           

УЧИЛИЩНАТА  СТАЯ  СВЕТИ                       

ТЪРЖЕСТВЕНО  ВЪВ  ТОЗИ  ЧАС.                   

  НАВРЕД  ЦВЕТЯ,  НАВРЕД  БУКЕТИ                        

 И  ГРЕЙНАЛИ  ОЧИ  КРАЙ  НАС!                        

 И  СЯКАШ  КИРИЛ  И  МЕТОДИЙ                    

БЕЗМЪЛВНО  СЛИЗАТ  ОТ  ПОРТРЕТА                     

 И  ТРЪГВАТ  РЕДОМ  СЪС  НАРОДА                          

 ПОСРЕД  БОЖУРИ  И  ЛАЛЕТА.                                      

Веса  Паспалеева 



 

5 - ЗВУЦИ   И   БУКВИ        

ЗВУЦИ  КРАЙ  МЕНЕ  СЕ  ЛЕЯТ 

ИДВАТ  ОТ  ИЗВОР  ДЪЛБОК, 

ВЛИЗАТ  В  РЕЧТА  НИ  И  ПЕЯТ 

КАТО  ПЛАНИНСКИ  ПОТОК.        

ДАЛИ  НИ  ДВАМАТА  БРАТЯ, 

АЗБУКА  -  СТРОЙНО  ХОРЦЕ. 

НИЗАЛИ  БУКВИЧКИ  -  ЗЛАТО 

С  ОСТРОТО  ПАЧЕ  ПЕРЦЕ. 

Калина  Малина 

 

6 - Слава вам, творци велики 

на славянското писмо. 

Вий очите ни разкрихте 

за наука и добро. 

  

Славим, славим паметта ви, 

братя просветители, 

на славянските народи 



първите учители. 

  

Имената ви свещени 

векове покриват с чест. 

Ние, всичките славяни, 

с песни ще ви славим днес. 

Цани Гинчев 

 

7 - ПРАЗНИК        

ПРЕДПРАЗНИЧНА  РАДОСТ 

В  ГЪРДИТЕ  НАПИРА, 

В  СЪРЦЕТО  МИ  ДЕТСКО 

ЕДВА  СЕ  ПОБИРА!      

 ВЕНЦИ  СМЕ  УВИЛИ 

С  БОЖУР,  ПЕРУНИКА 

СЪС  ЛЮЛЯЦИ  БЕЛИ 

И  ГОРСКА  ИГЛИКА.       

ЧЕ  УТРЕ  Е  ПРАЗНИК 

ГОЛЯМ,  ВСЕНАРОДЕН 

НА  ДВАМАТА  БРАТЯ 

КИРИЛ  И  МЕТОДИЙ!        

О,  АЗБУКА  НАША, 

ПРОСЛАВНА  НАВЕКИ! 

ВОДИ  НИ  ПО  МИРНИ 

И  СВЕТЛИ  ПЪТЕКИ! 

Веса  Паспалеева 



 

8 -  КИРИЛ   И    МЕТОДИЙ        

ПИШАТ  БРАТЧЕТА,  СЕСТРИЧКИ 

И  ЛУЛИЧКИ,  И  ЧЕРТИЧКИ. 

И  НАКРАЯ  БЪРЗО  СТАВА 

БУКВА  ХУБАВА  И  ПРАВА.        

ТЕЗИ  БУКВИЧКИ  ЧУДЕСНИ 

СА  НИ  ОЩЕ  НЕИЗВЕСТНИ. 

НИЕ,  МАЛКИТЕ  ДЕЦА, 

ПИШЕМ  ОЩЕ  КОЛЕЛЦА.        

НИЕ  СЛАВИМ  ИМЕНАТА 

ДНЕС  НА  СОЛУНСКИТЕ  БРАТЯ. 

ТЕ  ЗА  НАС  СА  МНОГО  МИЛИ, 

ЧЕ  НИ  БУКВИТЕ  -  ДАРИЛИ. 

Младен  Исаев 



 

9 - Бъдете преблагословени, 

о, вий Методий и Кирил, 

отци на българското знание, 

творци на наший гоовор мил. 

Нес името ви да живее 

във всенародната любов, 

речта ви мощна нек се помни 

в славянството во век веков! 

 

10 - Върви, народе възродени, 

към светла бъднина върви, 

с книжовността, таз сила нова, 

съдбините си ти поднови! 



Върви към мощната Просвета! 

В световните борби върви, 

от длъжност неизменно воден - 

и Бог ще те благослови! 

Напред! Науката е слънце, 

което във душите грей! 

Напред! Народността не пада 

там, дето знанието живей! 


