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Коледни вълненияКоледни вълнения
17 декември. По улиците отдавна светят празнични лампички, махат ни всевъзможни Дядоколедовци, 
ангелчета, дяволи… В Дома на националните малцинства в Прага пристигат на групички деца и родители, 
нетърпеливо очакващи появата на най-любимия старец – Дядо Коледа. Навън снегът, твърде нетипичен 
в последните години за чешката столица, пада на едри, гъсти парцали и прави атмосферата истински при-
казно-коледна, покачвайки детското напрежение до краен предел. Идеята, организацията и реализацията 
на веселия празник осъществи Българският културно-просветен клуб в Прага, а присъствието на повече от 
30 деца и техните майки и татковци, баби и дядовци, за пореден път доказаха, че усилията си заслужават.

Водещата на дългоочак-
вания следобед, Наталия 
Калайджиева, секретар 
на Пражкия клуб, тъкмо 
обличаше закачливия си 

костюм, когато изведнъж… звънна 
телефонът й. И малки, и големи, ви-
дяха как на дисплея се появи образ, 
който никой на света не може да 
сбърка – Дядо Коледа звъни: мънич-
ко ще позакъснее, заради снега…

През това време на сцената из-
лиза клоунът Ала. Детските очички 
се приковават в него, а тези на въз-
растните – в усмивките на децата, 
защото те знаят – няма нищо по-
красиво от грейналите личица на 
щастливите деца. Лека гимнастика, 
като за начало, забавни игри с по-
даръци – всичко това даде възмож-
ност за изява на детския талант – е, 
някои от по-малките отказаха да 
се включат, обхванати от сценична 
треска, затова пък батковците и ка-
ките не се посрамиха. Оригинална 

и неповторима бе драматизацията 
на популярната приказка за спя-
щата красавица, в която, след като 
първоначално избраният принц не 
понесе бремето на отговорността и 
се отказа, се включи с уникален ар-
тистичен талант и романтична душа 
и един татко – Александър Калай-
джиев. Когато красивата принцеса 
най-после се събуди и отпътува с 
принца, яхнала белия му кон, дойде 
ред на танца на самодивите – тук ис-
торията мълчи, защото който е чел 
внимателно българските вълшебни 
приказки, знае, че с тези ефирни де-
войки, шега не бива (същото е и с 
чешкия фолклор).

Неусетно идва време клоунът да 
се сбогува с децата и после… прис-
тигна Дядо Коледа. Явно всички деца 
бяха сигурни, че са слушали много 
през годината, защото почти никое 
не се поколеба да се нареди на опаш-
ката за подаръци. Не липсваха пес-
ни и стихотворения, на български 

и чешки, езикът не беше важен, тъй 
като дългоочакваният гост така или 
иначе разбира всички деца по света. 
Ако съдя по количеството направени 
снимки, обаче, то и възрастните бяха 
сигурни в това, защото не пропусна-
ха да се фотографират за спомен с до-
брия старец! Е, по обясними причи-
ни, снимащият няма как да разполага 
с подобни спомени. 

Когато Дядо Коледа се качи на 
шейната и полетя към България, 
може би!, празненството продължи с 
творческа работилничка, почерпка и 
неизменните благопожелания за ве-
сели и щастливи празници. 

По-късно вечерта Наталия Ка-
лайджиева благодари на всички, по-
могнали да се реализира чудесната 
идея – и най-важното – да се сбъднат 
детските мечти: Албена Рангелова, 
Катарина Калайджиева, Иржи Кра-
кора и Миша, Зденка Тиха, Борис 
Антонов и Стела, Александър Калай-
джиев и Габриел Сараз.  ◆

Текст: Ангел Ангелов | Снимки: „Роден глас“


