
С амо сто години ни делят от 
паметния 1 ноември, когато 

в  Пловдив за пръв път се отбеляз-
ва Денят на народните будители. 
И ние, ученици и учители от БСОУ 
„Д-р Петър Берон“, наред с  всич-
ки родолюбиви българи в  Чешката 
република, прославяме делото на 
Свети Иван Рилски, на солунските 
братя Кирил и  Методий, на Йоан 
Екзарх, на Патриарх Евтимий, на 
просветители, книжовници и герои 
на Българското Възраждане – Па-

исий Хилендарски, 
Софроний Врачан-
ски, Георги Раковски, 
Петър Берон, Любен 
Каравелов, на Васил 
Левски, на Христо Бо-
тев и на всички други 
„мислители и  вдъх-
новители на ценно-
стите на българската 
национална револю-
ция, на българското 
прераждане от етнос 
в нация, от среднове-
ковни хора в модерни 
граждани“.

Тук, на 1300 км от географската 
територия на България, духовните 
завети на нашите будители чертаят 
вечността и необятните граници на 
българския дух.

Времето на паметта тече по дру-
ги незрими закони – то се спуска 
като вихър през бездните на роб-
ството и паденията, за да проблесне 
в звездните мигове на просветление 
и саможертва и да озари чутовните 
ни върхове. Там, дето и до днес зву-
чат свещените думи на първоучи-
теля: „Голи са без книги всичките 
народи...“, там, дето и днес произна-
сяме с  вълнение Паисиевите слова: 
„Ти, българино, не се подмамвай, 
знай своя род и език и се учи по своя 
език !“, там, дето се изправя могъ-
щата снага на Балкана и  проехтява 
гръмовният вик на Ботев: „Тоз, кой-
то падне в  бой за свобода,/ той не 
умира...“

Образът на красива и проспери-
раща България изгрява всяко утро 
във всички квартали на приказ-
на Прага, където се събужда едно 
българско, любознателно дете 
и  бърза с  трепетна душа към на-
шето училище. А  когато първите 
лъчи на слънцето се заиграят по 
хорските лица, там, в  училищния 
двор вече чакат двайсетина палави 
ранобудници. „Ама вие, деца, не 
спите ли до късно?“. „А-а, тук е по-
интересно. Все едно сме в  Бълга-
рия...“

В чужбина – не само в миналото, 
но и днес, името на България звучи 
почти мистично, сакрално, като съ-
кровена молитва за вярност, за чест, 
за доблестен живот.

Сърцето на България е тук – във 
всеки от нас и сред всички нас, в на-
шата крепост – училището. И  нека 
не ви прозвучат наивно следващите 
прости стихчета, защото те са късче 
от това животуптящо сърце. �
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Благослов  
за Българското училище в Прага

Благословена душата, 
благословено сърцето, 
благословена си ти,
Българийо мила!
Благословени нозете,
благословено лицето, 
благословени умът и ръцете
със българска жила!
Благословени сме ние,
благословени сте вие,
благословени сме всичките българи!
Благословена мечтата,
благословени гърди ни,
благословена земята
в благословена чужбина, 
благословено училище –
наша Родина!

*Българийо, прекрасна, мила,
ти пак си тук в духа на паметта,
в училището наше – пристан и закрила,
и дързост, и достойнство в любовта!

Интимно
/За Българското училище в Прага/

*Училище родно и мило,
колко хубаво си ти! 
В теб се сбират лекокрили
наште огнени мечти.
В теб се трудим неуморно
с ведри пламенни лица.
В теб кънти смехът ни бодро –
озарени с дух сърца. 
О, училище любимо –
крепост, обич и съдба!

*Има няколко прости неща,
които благославят човека. 
                           И нека 
            го кажем сега:
майката, бащата, 
приятелството,
любовта!

Всичко туй е в нашата планета – 
училище за българи
с открити чела 
и смели сърца.

Защото всеки миг 
е атом и вик
към вечността. 
И всяка болка-нежност
– пътуваща комета –
ражда радостта, 
че пак сме заедно 
на нашата планета
в училище – Вселена 
от обич в мъдростта.
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�  ТЕКСТ: Светла Болчева  СНИМКИ: архив на Бългаското училище


