
В ремето тича ли, тича... Забър-
зани в настоящето, не усещаме 

как се изнизва поредната година. 
Суматохата по магазините ни по-
дсеща, че наближава Коледа. Прага 
грее, приказно украсена. Всяка ули-
ца, всеки булевард, дори всеки дом 
е по своему неповторим. Коледното 
настроение тук започна с тради-
ционния благотворителен базар на 
дамите от димломатическия корпус. 
Българската телевизия всяка вечер 
ни подсеща, че е време да бъдем със-
традателни, като излъчва покърти-
телни истории за съдбата на някое 
българско дете. Подсъзнателно се 
сещаме за Йовковото възклицание: 
„Боже, колко мъка има по тоя свят, 
боже!“ Отново стартира инициати-
вата Българската Коледа, но защо 
ли усещам в душата си нещо чогла-
ваво, защо ли в главата ми дълбае 
непрекъснато една мисъл, която не 
ми дава покой? Трябва ли да бъдем 
добри и да даряваме само на Коле-
да, къде е българската държава, ко-
ято трябва да се грижи за болните 
и слабите? Не е ли чудовищно тези 
изстрадали деца и отчаяните им ро-
дители да чакат поредната Коледа, за 
да съхранят надеждата? Не знам за 
вас, ама на мен тази Българска Ко-
леда не ми вдъхва оптимизъм и не 
ми става по-топло и по-уютно, нито 
пък се чувствам удовлетворена, като 

ми казват, че отново са се събрали 3 
милиона лева за болните деца. Вяр-
но е, че обикновените хора късат от 
залъка си, за да ги съберат, но пък 
за българската държава това е капка 
в морето и тя би могла да даде много 
повече, вместо да харчи за глупави 
проекти, от които ползата е съмни-
телна.

Идва Коледа, време е да се заре-
дим с оптимизъм и да повярваме, че 
стават чудеса! За нас, възрастните, 
не е лесно, но можем да се вгледаме 
в очите на децата си. Те още вярват 
в чудото, техните помисли са чисти, 
сърцата им са отворени за добро-
то, готови са искрено и от сърце да 
помогнат. Състраданието и съпри-
частието трябва да се възпитават от 
ранна детска възраст – тази максима 
кара учителите от Българското учи-
лище в Прага да организират всяка 
година благотворителен базар, сред-
ствата, от който се изпращат за деца-
та на Българската Коледа.

Тази година условието е било 
всичко, предложено на базара да 
е собствено производство – да се 
вдъхновят децата и да вложат обич 
и фантазия в изработването на екс-
понатите, а и да се даде възмож-
ност за участие на майки, татковци, 
баби...

Ето че идва дългоочаквания ден 
– 22 декември. Още от сутринта 

училището ухае на български дом: 
на топли банички, сладки, кексове, 
всичко, което са сътворили децата 
и родителите им. Но първо тряб-
ваше да свършат учебните часове. 
Веднага след това децата започнаха 
да подреждат масите си във физ-
културния салон на училището. 
Всеки клас притежаваше свое кът-
че, което можеше да оформи според 
вкуса си. Какво ли нямаше на тези 
маси! – освен разнообразните ку-
линарни специалитети, сръчните 
ученически ръце бяха изработили 
картички, свещници. Най- малките 
бяха украсили сурвакници , по ста-
ра българска традиция, да е здрава, 
спорна и плодовита новата годи-
на! Много оригинални бяха стък-
лописите–също дело на детското 
творческо въображение. Ученици-
те настоятелно и с много желание 
предлагаха „своята стока“, като 
ревниво поглеждаха към съседния 
щанд, за да видят колко са продали 
другите. Една благородна надпре-
вара за благородна кауза и добра 
възможност за тези, които още не 
са имали време да се подготвят за 
предстоящия празник.

Честита Коледа, деца! Дано до-
година повече родители, а защо ли 
само родители, да посетят вашия чу-
десен базар! Аз си тръгвам с пълна 
чанта подаръци – благодаря!. 

Забравеното добро
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