
Вярно на традициите си, Българ-
ското училище и тази година из-

прати подобаващо своите абитури-
енти – випуск 2009, а познатата песен 
беше постоянен лайтмотив. Датата – 
22 май. Този път тържеството беше 
подготвено във физкултурния салон 
на училището, което беше добро ре-
шение, защото имаше достатъчно 
място, светлина и въздух за всички 
ученици и учители, приятели, майки 
и татковци, баби и дядовци, дошли 
да се порадват на младите хора. За 
украсата се бяха погрижили единай-
сетокласниците, естествено подкре-
пяни от естетическия вкус на клас-
ния си ръководител.

Като пъстроцветна дъга бяха два-
надесетокласниците – три момчета 
и девет момичета. И докато младе-
жите, за пръв път в живота си, бяха 
заложили на строго официалните 
костюми, то девойките бяха дали 
простор на въображението си, нито 
един цвят и модел на тоалетите не 
беше повторен.

Началото на програмата бе поста-
вено от вокална и танцова група „ 
Лира”, която се представи с обогатен 
състав и видимо момчешко присъст-
вие. Очевидно момчетата нямат все 
още необходимия  опит, но го ком-
пенсират с желание и ентусиазъм.   
Песента „Родна книга” подсети всич-
ки присъстващи, че отново набли-
жава 24 май, един от най-обичаните 
и тачени български празници, Денят 
на Светите братя Кирил и Методий.

Последвалата литературна компо-
зиция бе кратка, но затова пък стег-
ната и съдържателна. Като на всеки 
празник, не мина без поздравителни 
слова – от временно изпълняващия 
длъжността директор – Еленко На-
чев, който поздрави присъстващите 
с Деня на българската просвета и 
култура и  пожела успех на абитури-
ентите; от класния ръководител на 
дванадесети  клас – Снежана Таско-
ва. Странно, но вечно критикува-

щите млади хора този път слушаха с 
умиление поучителните слова, може 
би, защото си даваха сметка, че са за 
последен път. Госпожа Таскова пох-
вали своите ученици, от които трима 
завършват средното си образование 
с отличен успех, сред тях един пълен 
отличник. Останалите приключват 
с много добър успех, е, все още не 
са ясни резултатите от матурите, но 
дано децата да имат късмет!

А после? После дойде часът на 
раздялата... За сбогом, единадесе-
токласниците сами бяха измислили 
и подготвили пърформънс, пред-
ставящ етапите, през които минава 
всяко дете, стъпалата, които изкачва, 
докато успешно достигне до завет-
ната диплома. На свой ред 12 клас 
им отговори с избрани стихове и им 
връчи „ангелчето на успеха”, което 
се предава на всеки следващ випуск 
абитуриенти.

Раздялата с учители, съученици и 
приятели продължи дълго, защото 
сигурно е вярна мисълта, че човек 
оценява какво е имал, чак когато ос-
ъзнава, че го губи.

Поройният дъжд, който се изля 
в края на тържеството, накара аби-
туриентите да се изпокрият, за да 

не съсипят тоалетите си,но пък ро-
дителите с надежда казаха: „Ще им 
върви по вода!”

Вечерта беше само за младите, без 
родители, без поучения и мъдри съ-
вети. Абитуриентите  отишли часове 
по-рано в ресторанта, за да подготвят  
всичко за своята вечер – празнична-
та трапеза, картичките с мястото за 
всеки учител . Избрали си заведение 
със странното име „Седемте кра-
савици”, защо ли, само те си знаят! 
Гостоприемните домакини позво-
лили  да звучи българска музика, а 
танците нямали  край. Покрай нос-
талгичните „Пак ще се срещнем...”, 
„Клетва”, „Приятели”, не минало и 
без любимия на младите поп-фолк. 
Танци и смях, а после и сълзи, когато 
учителите, един по един си тръгвали, 
а на раздяла вече порасналите деца 
тихичко споделяли своите планове и 
мечти за бъдещето, надеждата си, че 
ще продължават да срещат и в бъде-
ще добри хора като тях.

За нас възрастните, остава надеж-
дата, че тези млади хора ще са живи 
и здрави, успехите им ще са честни, 
а трудностите – леко преодолявани. 
На добър час! �

ЕДВА ЛИ ИМА БЪЛГАРИН, КОЙТО ДА НЕ СИ Е ТАНАНИКАЛ ДУМИТЕ НА ТАЗИ ВЕЧНА ПЕСЕН НА „ЩУРЦИТЕ” ИЛИ  
ДА НЕ Е ГЛЕДАЛ ЕМБЛЕМАТИЧНИЯ БЪЛГАРСКИ ФИЛМ „ВЧЕРА”. ПРЕЗ СМЯХ И СЪЛЗИ СЕ ВРЪЩАМЕ НАЗАД ВЪВ 
ВРЕМЕТО И НИ „ЗАМИРИСВА”НА АБИТУРИЕНТСКИ БАЛОВЕ.
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�  ТЕКСТ И СНИМКИ: Иво Атанасов


