
Веселим се така, както учим - красиво, задълбочено, с умение 
и с много любов. 

Дали някой от нас, дали някой от вас, си е представял такъв 
гран  диозен концерт, такъв великолепен български празник в 
Париж?! Дали някой от родителите си е помислял, че децата 
ни ще пеят български коледни песни в прекрасен католически 
храм?! Дали някой от нас е могъл да повярва, че само със 
съботното ходене на българско училище и с малкото на брой 
часове, учителките ни ще успеят да направят това чудо, с 
което ни омагьосаха?! Лично аз - не.

Всяка наша Коледа е по-богата и по-красива от предишната. 
След всяка Коледа, мнозина си казваме, че е било толкова 
хубаво, че по-добре няма как да бъде. За щастие, всяка година 
магията ни грабва и отнася все по-високо на крилата на 
възторга, на възхищението и на благодарността. Разбира се 
по звездите в очите ни, по сълзите, несръчно прикрити, по 
топлината, която струи около нас.

Този коледен концерт беше съкровищница. Беше пътешествие 
и откривателство, беше обещание и пожелание. Беше благо-
словение и вричане.

Полетяхме с акордите на Аве Мария на Шуберт, на пиано 
и виолончело, изпълнение на Елица и Боян. Следваха песен 
след песен, танци, обичаи. Мъничката Клое, “висока колкото 
3 ябълки”, ни плени в трелите на мъничката си цигулчица. 

Учителките също ни изненадаха с песен. Дългият концерт, 
който сякаш трая само колкото търкулването на едно зрънце в 
пясъчен часовник, неусетно завърши с Дунавското хоро на Дико 
Илиев. Възторгът, обаче, остана да ни сгрява. Кой не вярва в 
дядо Коледа? Това вълшебство беше истински коледен подарък!

За децата, Дядо Коледа беше донесъл чували с книжки и 
лакомства, все български. Джуджетата, все по-многобройни, 
бяха приготвили торбичките. Други джуджета, бяха напълнили 
масите в пред верието като с  вълшебна пръчица с вкусни 
коледни баници и сладкиши.

Благодарим на Държавната aгенция за българите в чужбина за 
книжките, на магазина “Бай Ганьо” за лакомствата и на роди-
телите, които помогнаха, за да се сбъдне тази мечта.

Дълбоко се покланяме пред организаторите на празника: Татяна 
Димитрова - начален учител, координатор на тържеството, 
Рени Андреева - музикален педагог, Роси Добрева - музикален 
педагог, специалист по фолклор. И пред всички други учителки, 
които отново вложиха време и сърце. Специални благодарности 
на  Дядо Коледа и на Боби, който беше чудесен звукооператор.

Съжаляваме, че не видяхме нашия посланик, господин Марин 
Райков, на концерта ни. Съжаляваме, че посолството забрави 
да публикува на сайта си поканата ни, защото тогава може 
би нямаше да сме 400, а двойно повече. Но такива празници ще 
има още.

Желаем ви красиви и пълни с човешка топлина празници. Желаем ви здрава и щастлива нова година!
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Неделя, 11 декември 2011 - коледен концерт на училище “Кирил и Методий” и детска 
градина “Зайченцето бяло” в храма на Фондация “Йожен Наполеон” в Париж.
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