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Конкурс „Моят роден глас е…“ – наградените творби

Боян Петров Ермолов, 13 г.,
БСУ „Д-р Петър Берон“, гр. Прага, Чехия
Трето място в раздел „Изобразително 
изкуство“, Втора възрастова група.

Кристияна Христова, 11 г.,  
БУ „Иван Вазов“, гр. Париж, Франция. 
Първо място в раздел „Литература“, 
Първа възрастова група. 

Левски е вяра

Лицето ти, Апостоле, 
ето свети и сега.
В сърцата ни, Апостоле, 
стоиш – най-ярката звезда!
Красив и силен си, Апостоле,
и бъдещето си сега.

Едничко твоето пътуване

във времето ни осветява.
Явява се мечта бленувана,
разпалва ни и ни сплотява.
Апостоле, ти си вярата жадувана! 

Симеон Ненков, 12 г.,
 БУ „Иван Вазов“, гр. Париж, Франция. 
Второ място в раздел „Литература“, 
Първа възрастова група. 

Коледна надежда

Навънка сипят се звездички,
а вътре греят детските очички.
Цяла година вече измина
и от всички празници
Коледа е най-любима.
Чакам я от все сърце,
за да изиграя аз едно хорце.
Облякох си народната носия,
а дядо сипа си една ракия.
И сега чуди ми се главата,
какво ще има под елхата?
Баба питката разчупи,
значи нещо ще се случи.
Раз, два, три и ето
нещо във комина шумоли.
Обърнах си главата 
и какво да видя под елхата –
чака ме кола крилата. 
Излязох през вратата,
за миг видях шейната.
Усетих добротата,
която ще спаси земята.
Сега светът очаква нещо ново,
защото пак е Рождество Христово!

Ерик Педрани, 11 г., 
БУ „Пейо Яворов“, Милано, Италия. 
Трето място в раздел „Литература“, 
Първа възрастова група

Добра дума 
железни врати отваря

 Нашите емоции, мисли и жела-
ния се изразяват чрез думите, изре-
ченията и интонацията на гласа. А 
моят глас може да се чуе посредством 
музиката, която сътворявам с вио-
лончелото си. Често ме вдъхновяват  
фолклорни мелодии, песни, тради-
ционни обреди и обичаи на българи-
на. В Българското училище в Милано 
често говорим за фолклорните праз-
ници и традиции. Народните при-
казки и поговорки ни учат на мъд-
рост. Думата е вълшебна, защото има 

способността да достига до душата 
и сърцето на хората. А добрата дума 
дава добра енергия на хората и им 
помага да живеят в разбирателство. 
Моят вътрешен глас ме кара винаги 
на лошото да отговоря с добро, как-
то ни учат приказките – „добра дума 
железни врати отваря“. Добрата дума 
може да се сравни с желязото като 
най-здравия материал.

Моят роден глас се чува далеч от 
България чрез мъдростите на пого-
ворките, народните песни и музика, 
които знам и изпълнявам. Щастлив 
съм, когато мога да споделя тези тра-
диции и моменти с моите приятели и 
роднини в Италия.

Пламена Шайкова, 42 г.,
гр. Хоржовице, Чехия 
Трето място в раздел „Изобразително 
изкуство“, Трета възрастова група.

Ванеса Руменова  Дайлиева, 11 г., 
БКПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пам-
плона, Испания. Трето място в раздел 
„Литература“, Първа възрастова група

Моето китно селце

Райски кът на име Кочан – това е 
моето село. Нека Ви  разкажа малко 
за него, за да ви заинтригувам.

Това е едно голямо селце, прости-
ращо се на малка площ, но с богата 
история и душевно богато население 
– възрастни и млади хора с благород-
ни и чисти души. Ще Ви пресъздам 
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Така правим и ние с моето семей-
ство – завръщаме се там всяко лято, 
за да си спомним, за да изживеем 
щастливите моменти, за да усетим 
уюта на бащиния дом. Приятни са 
миговете, прекарани с моите родни-
ни и приятели. По време на  ваканци-
ите съм винаги там. Чувствам се като 
в най-удобните обувки. В България 
за първи път усетих истинска насла-
да и обич от заобикалящите ме хора. 
Нося патриотизма в себе си. Чувст-
вам се свободна, когато стъпя върху 
тази свята земя. Олеква ми на душа-
та, ставам друга – истинска. Това е 
моят роден край, моето вдъхновение. 
Спомените ми за него ме топлят дъл-
го след заминаването ми. 

Моят роден глас е Кочан. Цялата 
ми душа и тяло обичат това, орисано 
от Бога място – мой дом, моя същ-
ност, моя Родина. 

Приятно ми е да те слушам, мой 
нежен и звънлив роден глас. Ти ех-
тиш дълго, след като произнеса име-
то ти родно…!

Габриела Славин, 17 г., 
с. Брещя, Банат-Румъния
Първо място в раздел „Изобразително 
изкуство“, Втора възрастова група.

Кристиян Асенов Джамбазов, 15 г., 
БУ „Иван Вазов“, гр. Париж, Франция. 
Второ място в раздел „Литература“, Вто-
ра възрастова група. 

България в моите очи

Старите хора казват, че очите на 
човек са така устроени, че виждат 
любимите неща и хора по най-кра-
сивия начин. Мисля, че това е така, 
защото гледаме любимите неща през 
сърцето си. 

Аз така виждам България – кра-
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природните картини, както и спо-
койния живот на местните му обита-
тели. А също така ще Ви разведа из 
неговите исторически и географски 
забележителности, за които са ми 
разказвали моите баба и дядо, и кои-
то съм видяла с очите си.

Кочан е китно селце, разположено 
в Югозападна България. Намира се 
на около 10 км от границата с Гърция 
и се простира в Западните Родопи. 
Местността е обградена от високи 
полегати върхове – Марашова чука, 
Бельовица, Тузлата, Могилата. 

Този край на България има инте-
ресна и дълбока история, много гео-
графски забележителности, на които 
на човек все не му стига времето да 
им се насити, колкото и да ги раз-
глежда и изучава. 

Край Кочан са открити праисто-
рически, антични и средновековни 
селища, тракийски селища, късно-
антични некрополи, гробници. От-
крити са много предмети с висока 
стойност: монети, златни накити и 
украшения, сребърни съдове, както 
и редки тракийски мечове.

Селото е най-голямото в общи-
на Сатовча, заобиколено от красиви 
гори и полета. Къщите на местните 
жители  също са много внушител-
ни, спретнати, обградени от дъхави, 
цветни градини. И най-важното, 
хората са много мили и гостоприем-
ни. Където и да те срещнат по ули-
цата, винаги ще те поздравят, с лека 
и искрена усмивка,  ще ти разкажат 
някоя история, както и ще извадят 
лакомство от джоба, за да те почер-
пят. Улиците и домовете на кочанци 
са изпълнени със смях, любов, за-
бава и уютна атмосфера. И младите, 
и старите са добронамерени и биха 
отворили широко вратите на своите 
домове за всеки новодошъл гост.  

В тази област преобладава мю-
сюлманското население, а има и една 
джамия, която се казва „Султан Ба-
язид“. Там ще се натъкнете и на чи-
талище, богата библиотека, училище 
и други културни учреждения, въз-
питаващи у младите българи любов 
към родината и местната култура. 

Всеки, който е посетил поне вед-
нъж този райски кът, се връща отно-
во. Чистият въздух и безкрайните зе-
лени полета зареждат с положителна 
енергия жителите и гостите на Кочан. 

сива, уханна, любима.
Обичам хубавите й долини, ве-

личествените планини, прохлад-
ните и свежи гори. За мен хората в 
България са най-ценното, а тяхното 
гостоприемство е уникално. По тра-
диция, гостът се посреща с домашна 
пита със сол и мед.  Няма по-вкусна 
баница от тази на българската дома-
киня. В някои краища на България, 
около Родопите, се прави клин. Това 
е специална баница, направена с 
картофи или лук.  О, как вкусно ухае 
кухнята на баба, винаги! Българка-
та е любяща майка, добра съпруга, 
изкусна домакиня и най-прекрас-
ната баба. Българските традиции 
и празници са прекрасни, затова и 
всички чужденци с интерес ги изу-
чават и с удоволствие присъстват на 
тях.  Какво е българското без черве-
ни яйца и козунак на Великден, без 
чеверме на Гергьовден и без люта 
ракийка на празничната маса за по-
смелите? А атмосферата – тя е уни-
кална! Нагиздени, весели, засмени 
хора, шеговити, закачливи. Буйни 
хора и звучни песни, ето това е праз-
ник! А българските гласове – чисти, 
звучни, омайни… Затова и песен-
та „Излел е Дельо хайдутин”, която 

Валя Балканска изпълнява,  
звучи в Космоса.  Българите от 
първия си дъх са закърмени с 
българската песен. Всяка май-
ка приспива детето си така от 
древни времена до днес. 

Аз обожавам празника на 
морето. Той се прави всяка 
година във Варна, където съм 
роден. Представете си брега 
на морето. Вечер е. На плажа 
пламти огромен огън. Около 
него има много хора със сия-
ещи лица. Всички чакат от мо-

рето да излезе цар Нептун. А, кол-
ко са прекрасни неговите дъщери 
– русалките. Очите им са бисери, 
косите – дълга свила. Забавлени-
ето продължава до зори.  Чудес-
но е морето. Чудесни са хората на 
България. За мен незабравими са 
морските вечери с моите прияте-
ли. Колко смях, радост, щастливи 
усмивки ми носят!

През лятната  ваканция събирам 
всичко това. Наесен ще тръгнем по 
всички посоки на света и ще носим с 
нас спомена за нашата България.  


