
И  тази година Баба Марта бър-
за, бърза, изпревари лютите 

си братя Голям Сечко и Малък Сеч-
ко и пристигна първо при децата от 
Българското училище. А  защо ли? 
Защото е Първи март и понеже тук 
са най-ранобудните, най-послушни-
те и  ученолюбиви дечица. Те я ча-
каха още от рано сутринта: с бодри 
оченца, с мирни краченца, с чистич-
ки ръчички, работливи като пчелич-
ки.

– Бабо Марто, где така?
– Тичам, братко – на крака
чакат ме децата в Прага:
там школото празник стяга!
В  приготовленията за тържество-

то се включиха най-активно мал-
чуганите от 1., 2. и  3.клас – заедно 
с  неуморната им госпожа Тошева те 
пееха, рецитираха и танцуваха от две 
седмици наред. Разбира се , и каките , 
и батковците от другите класове бяха 
съпричастни – учениците от 4. до 8. 
клас се надпреварваха в  майсторе-
нето на най-оригинална мартеница, 

а  големите позабравиха дискотеките 
и  разкършиха снага в  любими бъл-
гарски хора.

Как дочу и откъде видя тази пре-
дпразнична треска Баба Марта? – 
това никой не разбра, но, забързана 
и  запъхтяна, тя пристигна в  точно 
уречения час / изглежда Пижо и Пен-
да са й обадили, че при нас математи-
ката е на най-голяма почит.../

И  ето я: в  13.00 часа Баба Марта 
влезе триумфално в празнично укра-
сения салон на Българското учили-
ще. Започна тържеството. Усмихнат 
и  сияен от покоряващата радост на 
децата, директорът господин Начев 
поздрави всички ученици и  гости. 
Госпожа Станева обяви заслужените 
награди от конкурса за мартеничка:
1. място – Ралица Маркова /6. клас/
2. място –  Маргарита Синапова 

/5. клас/
3. място – Георги Георгиев /5. клас/

Присъдени бяха и  три поощри-
телни награди : на Даниела Пенкова, 
Лора Тончева /6. клас/, Зоя Констан-

тинова /4. клас/и Каролина Ковачева 
/6. клас/.

Последва празничната програма, 
в  която се изявиха най-ярко учени-
ците от първи до шести клас. Раз-
казаха ни легендата за мартеницата 
и  символиката на червено-белите 
усукани конци, идваща още от преди 
1330  години – от силата на прабъл-
гарските войни и  от обичта на хан 
Аспарух към сестра му. Малките ар-
тисти ни представиха весели сценки, 
Бабомартенска приказка, много пес-
ни и  танци. А  накрая големите уче-
ници подхванаха кръшни български 
хора, в които се включиха и учители, 
и гости.

Баба Марта остана много доволна. 
Заигра сърцето й, разцъфна лицето 
й. Забрави пакостите на Голям Сечко 
и Малък Сечко и обеща да доведе по-
бързо засмяната Пролет.

И зарадваха се всички
ученици, ученички.
Бели, румени, червени,
да сме здрави и засмени! �

Баба Марта бърза, 
бърза
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� ТЕКСТ: Светла Болчева  СНИМКИ: архив на Българското училищ


