
С пециалният за всеки аби-
туриент ден без съмнение 
започва с  обличането на 

официалните дрехи: шумоленето 
на хубавия плат и  специалният 
дизайн (според това, което не ро-
дителите, а АЗ искам !), дори цве-
товете не само подсказват, а безу-
словно заявяват: вече съм голям. 
Точка!

Следва... оглеждането... и  спог-
леждането. Прикритата радост, че 
още не съм сам, още има малко вре-
ме, още съм с  приятелите от класа. 
Може би именно този споделен миг 
е в основата на безспорния факт, че 
тези приятелства остават за цял жи-
вот?

Усещанията на Вася, Нина, Геор-
ги, Иван, Теодор, Христо и Яни си-
гурно са били подобни. Облечени 
в първите си дрехи на възрастни, те 
засадиха дръвче в  Зелената класна 
стая и под звуците на „Един нераз-
делен клас“ влязоха в празнично ук-
расения салон.

Без капчица завист – техният ред 
идва, а  я  виж ти, то било и  малко 
стряскащо! – учениците от 11. клас 
представиха всеки един от тях и им 
поднесоха седем духовни дара, мал-
ки птички – съветници в новия път:

Най-големият дар е  животът. 
Трябва постоянно да се движим на-
пред, за да не изгубим равновесие; 
вторият дар е любовта. Докато омра-
зата парализира живота – любовта 
го озарява и изцелява; третият дар – 
приятелството. Истинският приятел 
се търси цяла вечност – а накрая той 
сам те намира; успехът. „Шансът чес-
то бива пропускан, защото идва при 
нас облечен в работен комбинезон“ – 
казва Томас Алва Едисон; доброто. Не 
е нужно да бъдеш ангел, важното е да 
бъдеш човек; мъдростта. Няма особе-
но значение откъде ще тръгнеш, ва-
жното е да знаеш къде отиваш; и се-
дмият дар – щастието, което осмисля 
живота. Ако съумееш да осмислиш 
ролята си в живота, колкото и скром-
на да е тя – ще те направи щастлив.

Последни мили и  мъдри напът-
ствия им даде класният ръково-
дител, Катя Начева, а  директорът, 
Еленко Начев, им пожела да живе-
ят смело и вдъхновено, да се горде-
ят с българския си корен и да вяр-
ват в собствените си успехи.

Абитуриентката Вася благо-
дари от свое име и  от името на 
съучениците си за положените 
усилия, грижи, търпение и  обич. 
Видимо развълнувана, тя връчи 
„Ангелчето на знанието“ на 11. 
клас. Вместо „Сбогом“, единай-
сетокласниците изпълниха сти-
хотворението на своя съученик 
Петър Арнаудов „Надежда за лю-
бов“.

Изненада и неочакван финал на 
официалната част бяха шеговити-
те подаръци, подготвени за всеки 
абитуриент – хрумване на Светла 
Васева. Сред тези подаръци бяха 
карта на звездното небе, рамка за 
снимки, миниавтомобилче, учеб-
ник по счетоводство и други. �

Пражки випуск ’2012
БАЛЪТ НА АБИТУРИЕНТИТЕ ОТ БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ В ПРАГА СЕ СЪСТОЯ НА 16 МАЙ. СЕДЕМТЕ ДВА-
НАЙСЕТОКЛАСНИЦИ ЗАСАДИХА ДРЪВЧЕ В ЗЕЛЕНАТА КЛАСНА СТАЯ, ПРЕДАДОХА АНГЕЛЧЕТО НА ЗНАНИЕТО НА 
11. КЛАС, ИЗСЛУШАХА БЛАГОПОЖЕЛАНИЯ – И САМИ БЛАГОДАРИХА, И С БУРЕН ВИК ОЗНАМЕНУВАХА КРАЯ НА 
ПЪРВИЯ ВАЖЕН ЕТАП ОТ ЖИВОТА СИ.
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