Снимка: Мария Захариева

На 20 декември 2015 г.- в Изложбената зала на Дома на националните
общности членове и приятели на
сдружение „Възраждане“ се събраха
на предколедна среща с Елена Радичева – дългогодишен член на сдружение „Възраждане“. Формалният повод
за срещата беше награждаването на
Елена Радичева с наградата Senior
Prix. Наближавщите коледни празници придадоха на срещата празнична
и задушевна атмосфера, озарена от
коледната елха, коледната звезда
и множеството красиви цветя, която
тази обичана от всички нас дама
получи. Членове и приятели на сдружението – Галина Перова, Магдалена
Каранешева и Грациела Каменова –
отправиха топли и затрогващи слова
към Елен – за приятелството, с което
ни дарява, за артистизма, който
винаги създава около себе си, за оптимизма й и за умението й да обича
истински живота. Цигуларят Михаел
Форщ поздрави присъсващите със
соната от Йохан Себастян Бах. (Б.ред.)
...НА ЕЛЕН
Сякаш по-лесно е да пишеш или говориш за мъжа, като натура, защото
по-лесно е да критикуваш...
Сякаш трудно е да пишеш за жена, за
жената, т.е. за ЕЛЕН...
Никога не можеш да сгрешиш обаче,
че ТЯ Е ЖЕНАТА – ЕВА, от фризурата,
към деколтето, маникюра и обувките, дори пантофите на токчета,
с които ходи вкъщи и всичко в нюансите на романтичното, но загадъч-

но-бохемско лилаво...
(Честно да ви кажа,
чудех се и днес откъде да взема лилава
покривка и свещи
в лилаво за романтичната ни среща,
за да може този
интериор да пасва на
нейния неповторим
блясък в лилаво)...
Елена Радичева
Никога не можеш да
сгрешиш обаче, че ТЯ
Е ЖЕНАТА – МАЙКА. Преди два дни ми
сподели, че не спи, защото не е опекла
вс е още rohličky за Коледа и цялото
семейство от деца, внуци и правнуци,
които очаква винаги с присъщия си
лилав трепет...
Никога не можеш да сгрешиш, че ТЯ
Е ЖЕНАТА – СЬПРУГА. Когато чуеш
само ласкавото „Влади!“, разбираш
какво е умение да любиш, да вярваш (като Коко...), че най-добрият
аксесoар и стимул на една жена
е красивият млад мъж, в чиито
недостатъци трябва да си влюбена
страстно-лилаво докрай (колко?
...почти 32 години с Владимир...)
Никога не можеш да сгрешиш, че ТЯ
Е ЖЕНАТА – ПРИЯТЕЛКА. Тя никога не
ти разкрива истинското състояние
на собствената си душа, за да не те
тревожи.... Когато аз оплаквам своя
песимизъм, тя ми казва, че съм „облечена все в черно“ и че съм „консерва“
и за това, представете си, получавам нейната награда – поредния по-
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Среща с Елена Радичева

дарък и поредната лилава надежда...
Никога не можеш да сгрешиш, че ТЯ
Е ЖЕНАТА –МУЗИКА – ОПЕРА. Виждаш
я днес в „Кармен“, утре в „Травиата“,
но никога каточели в реалната, житейска роля на „Бътерфлай“... Не, че
е неспособна да се превъплати в „Мадам“, но никога не би избрала нейния
изход…, защото не е изход в лилаво...
Незабравим ще остане в мен нейният френски шансон, изпят една
вечер, посветена на българо-кубинската дружба...
Не можеш да сгрешиш, че ТЯ Е ЖЕНАТА
ЕВА, МАЙКА, СЬПРУГА, ПРИЯТЕЛКА,
УЧИТЕЛКА, АКТРИСА, СПОРТИСТКА ПО
КАЛАНЕТИКА (т.е. „КАЛАНЕТИСТКА“),
ТАНЦЬОРКА ПО САЛСА, ПИСАТЕЛКА,
ПОЕТЕСА, ХУДОЖНИЧКА, ДАМА...
Никога не можеш да сгрешиш, че ЕЛЕН
Е ЖЕНАТА – ЖЕНСТВЕННОСТ, ЛЮБОВ
И НАДЕЖДА В ЛИЛАВО, КОЯТО МЕ ПРАВИ ЖИВА, ... КОЯТО НИ ПРАВИ ЖИВИ.
Галина Петрова

Коледа в Неделното училище в Бърно
в забързаните към дома стъпки....
Усещаме го и ние, българите в Бърно....
На 20 декември, броени дни преди
Бъдни вечер, децата от Неделно
училище „Св.св. Кирил и Методий“
обединиха в едно език и традиции.
Учебните часове по български
език бяха допълнени от специален час, посветен на Бъдни вечер.
Децата чуха разказ за българските
коледни и новогодишни традиции
и обичаи. Имаше подредена тра-

диционна празнична трапеза, на
която по-късно всички дружно се
насладиха.
И много смях и забавления!
Така, разделяйки се със старата
и в очакване на Новата година,
таим надежда за повече доброта!
Нека си пожелаем крепко здраве,
повече усмихнати дни, безкрайни
поводи за радост, споделена обич,
семейна топлина!
Йоана Христова
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Снимка: архив

Коледа е! И коледният дух е навсякъде! Усеща се в усмивките, в лъчезарните погледи, в домашния уют,
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