
Празник на виното и любовта

Опиянени от танци, любов и бли-
зостта на приятелите...Това е най-
точното описание на чувствата, 
които изпитваше всеки един от 
нас след края на поредното емо-
ционално и преминало под знака 
на смеха и ентусиазма честване 
на празника на виното и любовта. 
Никой от членовете на „Пирин“ не 
си е представял нищо различно, 
тръгвайки от Бърно в петъчния 
следобед: умората от натоварена-
та и еднообразна седмица бързо 
отстъпиха място на трепетното 
очакване на срещи с добри прияте-
ли, на задаващия се звук на познати 
ритми и не на последно място на 
атракцията, обичайно съпътстваща 
празника на лозаря. Маршрутът 
беше ясен: все пак вече сме тра-
диционни гости на празненството, 
организирано от нашите приятели 

от „Заедно“. Това, което не може да 
престане да изненадва, е непресъх-
ващата енергия и лекотата, с която 
организаторите се справят с тежка-
та си задача да приближат духа на 
традицията еднакво близко както 
до българската, така и до чешката 
публика. За пореден път нераздел-
на част от забавата във „Вшебарач-
ницка Рихта“ бяха и много наши 
познати от Прага и цяла Чехия, 
повечето от които познават нашите 
традиции и дух благодарение на 
българските си приятели. Тяхната 
непринуденост и космополитност 
винаги са показател за доброто 
настроение. В този смисъл не мога 
да не поздравя добрите ни поз-
найници от „Готхарт“, 
които както винаги 
„взривиха“ дансинга 
с темпераментните си 
изпълнения на извест-
ни балкански мелодии. 
Но те поставиха само 
началото на програма-
та. След тях на сцената 
дойде ред на „Българи“: 
красноречиво дока-
зателство, че носиш 
в сърцето си любовта 
към народната музика 

и танци, си способен да преодоле-
еш всякакви перипетии и да про-
дължиш да заразяваш с примера си 
нови сродни души. 
Танците, изпълнени от „Пирин“, 
представиха различните фолклорни 
области на България: Варненски 
танц, Добруджанска сборенка, 
Пиринска Джангурица, Северняшки 
ритми от Мизия, Четворно хоро от 
Софийско и Шопски ритми. Пред 
такава публика се танцува леко, 
а аплодисменти като тези не се 
забравят дълго. 
Естествено „Трифон Зарезан“ без 
избора на нов цар на виното няма 
да е пълноценен. Познатите закачки 
при излизането на сцената и разкре-
постеното поведение на участници-
те (подпомагано от общата любов 
и нашенското червено вино) внесоха 
допълнителен колорит. Новият 
цар, както подобава, изглеждаше 
солидно стъпил на краката си през 
целия конкурс: предпоставка за 
достойната защита на короната през 
цялата година.
Краят на конкурса сложи началото 
на обща забава, изпъстрена с нашен-
ски ритми, танци до изнемогване, 
надигравания и обмяна на опит 
между по-опитните и начинаещите 
танцьори, чийто ентусиазъм беше 
повече от завиден. В промеждутъ-
ците установихме, че с всяко ново 
идване приятелите ни в Прага стават 
все повече и все по-близки. На на-
шите приятели от Прага пожелаваме 
успех и обещаваме да бъдем винаги 
до тях в тези техни прекрасни ини-
циативи!

Иван Иванчев
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