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На корицата: На 21 декември, учениците и учителите от Българското учи-
лище в Прага, организираха празненство, на което пожелаха весели праз-
ници и щастлива Нова Година на всички присъстващи

КОЛЕДА, КОЛЕДА, КОЛЕДА! ...

... Нова Година, Нова Година, Нова Година! Имам желание да напълня страницата 
само с тези три думички и съм убедена, че ще ги изчетете до край. Защото уха-
ят на коледни сладки и звънят с камбанките на елените на Дядо Коледа (за онези 
от вас, които като мен година след година се питат как се казват, имената им 
са: Дашър, Денсър, Пренсър, Виксен, Комета, Купидон, Донър, Блитцен и Рудолф).
Коледните празници разделят зимата на две части, като в първата половина 
ни карат да ги очакваме, а във втората – да си ги спомняме.
Коледните празници са времето на големите лични обещания за кардинални 
и радикални промени, с които за цяла една година се обричаме на шикалкавене.
Коледните празници са празници на обичта и топлината. И докато траят, 
най-лесно се съгласяваме с думите на Ян Верих: „A přece každého dne byl svět 
o chlup lepší než včerejšek, i když lidi dělají psí kusy, aby tomu tak nebylo.“
Пуснете си коледни мелодии, скъпи читатели, пригответе си чинийка с коледни 
сладки, сгушете се удобно между куп меки възглавници, отворете броя на „Роден 
глас“, който е в ръцете ви и забравете за околния свят. Не се притеснявайте, 
той няма да ви забрави!
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