
В   програмата участваха Мария, 
Тони, Петър и Дарин (11.клас), 

Силвана (10.клас), Тансу, Стефан 
и Кристиан (9.клас), Иванина, Ния, 
Кемалие и  Кирил (8.клас), Габриел 
(7.клас), Маргарита (6.клас) и Никол 
(5.клас). Сценарият и  постановката 
бяха дело на Светла Болчева, мулти-
медийната презентация – на Светла 
Болчева и Александра Дончева, а по-
становката на „Мързелан и  Мързе-
ланка“ – на Светлана Васева.

Водещите Иванина и  Кристиан 
откриха тържеството с  вълнуващи 
думи, като подчертаха значението 
на поетичното изкуство за младите 

хора днес. Поезията е  вечна, както 
са вечни светлината, музиката и лю-
бовта.

След клипа на „Тежък характер“, 
на неповторимата Йорданка Хри-
стова, започна представянето на 
шестимата поети – със синтезирано 
експозе на житейската и творческа-
та им биография, снимки, клипове 
и най-важното – с прочувствени ре-
цитации на любими техни стихотво-
рения. Прозвучаха „Да съм слънчево 
момиче“, „Лятото изтече“ и  „Зимна 
ваканция“ от Петя Дубарова с изра-
зителните гласове на Ива, Ния и Ке-
малие, а  внушенията на „Доброта“ 
бяха съпътствани от музикалното 
изпълнение на вокалната ни група 
с ръководител г-н Моравенов.

Копнежите по завръщането към 
топлия уют на детството, на рода 
и  щастливите спомени бяха преда-
дени от Кирил, Стефан и  Кристиан 
чрез стихотворенията „Да се завър-
неш в бащината къща“, „Помниш ли, 
помниш ли...“, „Черна песен“, „Аз ис-
кам да те помня все така...“. Болката 
и примирението на „Сиротна песен“ 
пресъздадоха Дарин и Петър, които 

се вживяха и в тържествения патос 
на „Cor cordium“ от Теодор Траянов 
и  в  донкихотовската същност на 
Асен Разцветников и  баладичната 
му съпричастност от „Жертвени 
клади“.

Жизнерадостно оживление внесе 
артистичното изпълнение на забав-
ната и  поучителна приказка „До-
брите стопани“ („Мързелан и Мър-
зеланка“) от Маргарита, Никол 
и Габриел.

Последва мултимедийната пре-
зентация на Блага Димитрова. Ней-
ните мъдри прозрения за любовта 
и отговорността на жената в съвре-
менния свят („Дълъг беше моят път 
до тебе“, „Сама жена на път“) бяха 
изказани с  изящество и  сдържана 
нежност от Силвана и Мария.

Заключителната част на програ-
мата беше предоставена на Миряна 
Башева. Поетичните й  внушения 
от „Тежък характер“, „Безнадежден 
случай“, „Булевардът“, „Да е  лято“ 
заредиха публиката с  очарования-
та и  трепетите на модерната душа, 
устремена към порива на изуми-
телното „Дано“. Последната творба 
зазвуча като песен на цялото учили-
ще, одухотворено от поезия, музика, 
любов и доброта.

Празникът на Българската по-
езия не само „ни завърна в  бащи-
ната къща“, но се превърна и в път 
към самите нас, към изстраданата 
взаимност и  към бленуваната хар-
мония на времето – сега и във веч-
ността. 

пРазникът на бълГаРската по-
езия, осъщестВен от учени-
ците на бсоу „д-Р петъР беРон“, 
пРедстаВи шест бълГаРски по-
ети, чиито сВетли Годишнини 
отбелязВаме пРез тази учебна 
Година: димчо дебеляноВ, те-
одоР тРаяноВ, асен РазцВет-
никоВ, блаГа димитРоВа, петя 
дубаРоВа и  миРяна башеВа. 
идеята се Роди спонтанно, ВъВ 
ВРъзка с  устаноВената от ня-
колко Години тРадиция бъл-
ГаРският език и  литеРатуРа да 
бъдат честВани като ежеГоден 
училищен пРазник.

„Да се завърнеш  
в бащината къща“
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