
Б огатата експозиция от художест-
вени творби, вдъхновени от при-

ближаващите коледни празници, беше 
подредена в  галерията на БКИ. В  на-
чалото на вернисажа, директорът на 
Българското училище, Еленко Начев, 
изрази своята радост и удовлетворение 
от уникалната инициатива, която цели 
да представи разнообразните коледни 
и семейни традиции на всяка от стра-
ните-участнички през погледа на де-
цата. Елеонора Димитрова, временно 
управляващ посолството на България, 
поздрави присъстващите, изрази ис-
крено възхищение от красивата експо-
зиция и изрази увереността си, че фес-
тивалът ще се превърне в традиция.

В заключение на кратката официал-
на програма бяха раздадени подаръци 
на всички участници и грамоти за вся-

ко училище-участник, които Еленко 
Начев тържествено връчи на директо-
рите на съответните училища.

За веселото празнично настроение 
в  залата допринесе и  вокална група 
„Лира“ към Българското училище, коя-
то изпълни фолклорната песен „Радо, 
мари Радо“ и популярната коледна пе-
сен „Звънят звънчета“, изпълнена на 
английски, чешки и български език.

След това вниманието се насочи 
към изложените творби. Като зимен 
калейдоскоп се редуваха пъстрите ри-
сунки на Мартин от 1-ви клас, на Паула 
от 2-ри клас, на Филип и  Емилия от 
5-ти клас, на Денис, Георги и Маргари-
та от 6-ти клас, на Каролина и Реджеб 
от 7-ми клас и на Кирил и Теодора от 
8-ми клас. А заедно с тях и триизмер-
ната пространствена композиция, изо-

бразяваща Рождество Христово – дело 
на Кирил от 8-ми клас, колоритните 
български сурвачки, както и  ангелите 
и  тримата крале на чешките деца. От 
всички творби лъхаше красотата на бе-
лоснежната зима – с истинския блясък 
на коледното настроение, с усещането 
за празник и детски усмивки. 

ТрЕВОжНО
Господи! – въздъхнах, аз, веднъж.
И гласът ми чу се на шир и длъж.
Но уви Господ не ме чу,
а раната продължаваше да кърви. 
Виках, аз, часове и дни,
виках и гледах безбройните звезди. 

Ни звук, ни картина! Сякаш
напразно изпъвах гласните си струни. 
Чувах само тишината гадна. 
А сърцето ми бе изтръгнато,
някой го открадна, а може би само си падна. 
Душата ми – и тя избяга, 
тръгна да го търси и в пространството остана. 
Вярата – и тя замина заедно с щастието и любовта,
трите хванали се за ръка. Че за какво са ми,
когато нямам ни сърце, ни душа?

Но ти не се тревожи! 
Аз и така съм си добре,
в една ръка марихуана, а в другата – кафе... 

НАДЕжДАТА умИрА
Любовна мисъл, 
като цвете пак разцъфва, 
но с тъмни като катран листа. 
Цветето след миг изсъхва в бистра самота. 
 
От една страна си ти с усмивка,
като коприна нежна,
а света през твоите очи
така красив изглежда. 
От другата страна, аз, стоя,
а любовта в мен напира, чак ще полетя ... 
 
Любов гореща, бурна, непоносима,
толкова чиста, дори ненаранима.
Но сладост или болка е се чудя? 
Да те обичам толкова силно,
че да се погубя ... 
Сега разбирам, че съм рицар,
но без сърце – то тупти в твоите ръце.
 
Стоим и си говорим, 
изведнъж гръм удари,
усетих как отвътре ме запали. 
Изведнъж разбирам, 
че приятел ме наричаш
и надеждата умира,
че някога ще ме обичаш...

поРедната изяВа на учениците от бълГаРското училище бе междунаРодният фестиВал за детско 
тВоРчестВо на тема „коледа, моето семейстВо, моята Родина“, оРГанизиРан съВместно с бълГаРски-
ят култуРен институт В пРаГа. със сВои тВоРби ВъВ фестиВала участВаха деца от междунаРодните 
училища В пРаГа: немското училище, училището към посолстВото на Руската федеРация, японско-
то училище, укРаинското училище, чешкото училище Náměstí svobody и бълГаРското училище.

В творчеството на един от големите наши писатели попаднах на определението „саморасляци“. Не знам 
по-точен израз за творчество, което няма нужда от насърчаване (или, недай Боже, „облагородяване“) 
и което щедро блика самó, защото авторът има нужда да изрази нещо – болка и радост, мъка и щастие, 
с една дума – себе си, вечният и търсещ човешки дух, неспокойно бродещ с щастливи или изранени нозе.
Такава е и поезията на Петър от Българското училище, която публикуваме с желание и уважение.

Коледа през детските очи
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c  ТЕКСТ: със съкращения от страницата на Българското училище, www.bgschool.eu




