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Ентусиазмът 
на свободния дух

тави....Константин 
Цеков от“ Ф С Б „ 
, Митко Кърнев от 
„D- 2“, Любо Ки-
ров ,  Конст антин 
Марков, Стенли от 
„ Тангра“, „Фара 
Бенд” от самата Ша-
бла, световни хито-
ве, импровизации... 
Те събраха в едно 
всички поклонници 
на необикновеното 
и силата на човеш-
кия дух. Тази нощ 
Луна нямаше, но в 
озвездената Шаблен-
ска нощ, прозвучаха 
тайнствените нашеп-
вания от Българска-
та естрада:“Нашият 
град“, „Любовта, без 
която не можем“, 
„Сбогом“, „ Оловни-
ят войник“, „Има ли 
цветя“, „Обсебен“, „ 
Бъди, какъвто си“.

..... Осем часа му-
зикалните състави 
се сменяха непре-
къснато на сцена-
та. Недалеч от нас 
слушаше замечтан  
крайбрежният фар-и 
той като нас, за вто-
ри път стана свиде-
тел на Джулай мор-
нинг /фарът е висок 
32 метра- започнал 
да действа от 1856г., 
но много историци 
смятат ,че тогава е 
само достроен, а съ-
ществува от 1844 г. и 
е копие на Алексан-
дрийския фар-едно 
от седемте чудеса на 
света/. Блещукащи 
хартиени фенери, 
дронове,  лазерни 
зелени светкавици, 
допълваха еуфория-

Празникът „Джу-
лай морнинг“, който 
започна да се праз-
нува в България през 
80- те години на ми-
налия век, е свър-
зан с американската 
култура на хипитата 
и с посланието им, 
отправено към света: 
„Правете любов, а 
не война“. Затова и 
град  Шабла /град от 
1969г. насам, с бли-
зо 6000 жители/ се 
оказа най- горещото 
и най-привлекателно 
място, където в име-
то на Доброто да се 
посрещне на 1 юли 
изгрева на Слънце-
то. Цялата нощ до 
изгрева бе изпълнена 
с извечните мелодии 
на порива от страна 
на нейно величество 
Младостта. Весели-
ето започна още от 
30 юни-22 часа, та 
чак до сутринта на 1 
юли, когато  безукор-
ният диск на Слънце-
то избухна с весела 
експлозия и щастли-
во показа своя бля-
сък във формата на 
човешко сърце. Това 
го направи за сетен 
път, без никого да 
нарани, за да изтъкне 
себе си. Какво по- 
нравствено, какво 
по- хубаво?! А ние 
стояхме прехласнати 
пред неговото тайн-
ствено могъщество...

Заедно с нас прис-
тигнаха“ Легенди-
те“,  „Бумеранг“и 
„ H e a d m a s t e r “  от 
Варна, прогресира-
щи музикални със-

та на първото юлско 
слънце. Страхотно е 
това усещане, когато 
видиш ентусиазма, 
облечен в действие. 
Особено начина, по 
който се забавлява-
ха хората. Уникална 
атмосфера, отлич-
на организация от 
страна на Общинска 
администрация на 
гр. Шабла с кмет г- 
н Мариян Жечев. /
Дай, Боже, повече 
такива сърцати мла-
ди кметове да има 
у нас/. Още отрано 
имаше медицинско, 
п р от и во п ож а р н о , 
полицейско обезпе-
чаване, частни охра-
нителни фирми също 
се бяха включили в 
този неформален 
празник на Свобо-
дата .  Есте ствено 
имаше и балчиклии, 
сред които и ние, 
които вече мисле-
хме за предстоящия „ 
Балчик класик дейс“ 
от 22 юли.Ескала-
ция на човешките 
чувства, неописуеми 
вълнения, любители 
на хубава бира се 
наслаждаваха заед-
но тази нощ. Една 
вечер, в която Джон 
Лоутън го нямаше, 
но подсказваше на 
света: „че и без петел 
съмва“. За да проз-
вучи с необикнове-
на сила „ Джулай 
морнинг“- песен от 
1971 г. сътворена от 
Кен Хенсли, който 
през 2008 г. бе прис-
тигнал в България, 

на Камен бряг, за 
да почете събитието, 
което не бе толкова 
популярно в Европа, 
но се предполага, че 
бе възприето като ес-
тествен протест сре-
щу комунистическа 
власт у нас. 

С и м в о л и ч н о т о 
посрещане на пър-
вия изгрев на първи 
юли се е считало за 
ново начало и знак 
за по-добро бъдеще. 
А българите сме ве-
чни оптимисти. Един 
празник, който ще 
прилича на религия, 
доразкриващ блясъка 
на Слънцето. А то 
започна около 5.30 
часа  над събраните 
повече от 1 000 чо-
века на пясъчната 
ивица , за около 40 
секунди, Слънцето 
показа безспорно 
тънкото си чувство 
за съвършенство и 
изящество, подобно 
молитва да станем 
по-добри. Разнесе  се 
мощно в настъпи-
лата тишина „Джу-
лай морнинг“...Като 
знак да бъдем щедри, 
състрадателни, усе-
щайки безшумното 
дишане на Слънцето. 
С нетърпение да оч-
акваме  и следващата 
година, да сме пове-
че и постоянно, заед-
но със своето съвър-
шено и завършено 
присъствие, когато 
Природата  за по-
реден път ще извая 
красотата му!

   Георги ЙОВЧЕВ

Спомен от едно 
гостуване

за художествения та-
лант на домакинята. В 
тях съзряхме загадъч-
ното, тайнственото, 
забуленото в образа 
на жената, сполучли-
во пресъздадено на 
платното.

В  приятната  об-
становка  седнахме 
около масата на чаша 
английски чай  и слад-
киши, приготвени от  
любезните домакини. 
Бариерата на езика 
не попречи на общу-
ването ни. С жестове, 
усмивки, думи и ес-
тествено превода на 
Людмила Петрова, ук-
раинка, тяхна и наша 
приятелка, препода-
вател по английски 
език. Получи се весел 
разговор с нюанси на 
хумор.

Когато най-сетне си 
тръгнахме, останахме 
с чудесното усеща-
не, че сме прогонили 
чувството за самота 
и откъснатост на тези 
хора, оцветили  сме 
един есенен следобед 
и ни беше много хуба-
во и на нас. 

Преди около две го-
дини  в късен следо-
бед , носещ все още 
отблясъци от цвето-
вете на есента, ние, 
група приятелки, бя-
хме поканени на гости  
в  дома на холандско 
семейство, установило 
се  да живее в Балчик. 
Казват се Ян и Ти-
ярда. Бих  желала да 
споделя прекрасната 
емоция, която все още 
носим в душите си 
от тази среща, в па-
мет на стопанина на 
дома, напуснал този 
свят. Няма да забра-
вим щастливите ус-
мивки на домакините, 
голямото им желание 
да имат по-често та-
кива контакти, да се 
интегрират с балчиш-
кото общество. Скъп 
спомен за нас е ра-
душното посрещане и  
топлата,  уютна атмос-
фера, естетически из-
държаният интериор, 
фотографиите, носещи 
спомена от съвмест-
ния им живот. Осо-
бено ни впечатлиха 
картините, говорещи 

За Коледа ги пока-
нихме в Каменната 
зала на Двореца на 
традиционния  кон-
церт на хор „Черно-
морски звуци”. Въпре-
ки, че Тиярда имаше 
проблем с краката и 
бавно се придвижва-
ше, те се отзоваха на 
поканата. Лицата им 
сияеха от радост за-
това, че са сред нас 
на чаша вино и тра-
диционни български 
вкусотии, сътворени 
от сръчните ръце на 
балчишките хористки.

На територията на 
Балчик живеят не мал-
ко чужденци. Бихме 
могли да обърнем по-
вече внимание на тези 
хора, за да не се чувст-
ват като такива. Да ги 
каним на обществени 
мероприятия, особе-
но на зимните и на 
коледните празници, 
когато остават сами 
в домовете си. Това 
е възможност за из-
раз на прословутото 
българско гостопри-
емство.

Ани ПЪРВАНОВА

Младите шабленски музиканти от „ФараБенд” с ръководител Красимир Денчев, в очакване на Пър-
вото юлска утро.                                                                                                              Фото: Георги ЙОВЧЕВ

Автобусът на мечтите пристигна в Балчик за фестивала „Светът в дет-
ските длани“от 2 до 7 юли 2017 г.                                           Фото: Сами АУСИ 


