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Бележка на редактора
Мечтите се сбъдват, макар че понякога това отнема години. Благодарение на
доброволния труд на Ради Върбанов имаме обновен и модерен сайт! Искрено му
благодаря! Разбира се, все още има много работа, но началото е поставено. След всяка
статия ще можете да правите коментари. Ако се регистрирате с имейл, ще
получавате месечни съобщения с последните публикувани материали. Както и преди,
ще може да следите рубриката на Емилия Димитрова „По червения килим“. Очакваме
вашите мнения и коментари на info@BulagriansinDetroit.com как да подобрим сайта и го
направим полезен за българите в Метро Детройт и региона. Рекламата и цената за
малки обяви е символична — $10 на месец. Ще можете също да използвате бутон за
превод и да четете материалите на английски език.
Традиционният концерт за завършване на учебната година за децата от
училище „България“ e тази събота — 9 юни от 6:30 ч. в Балканския център.
Запазете датата 25 август, когато е традиционният пикник за края на лятото.
Мястото тази година е Brinston Park в Трой. Паркът предлага две футболни игрища,
баскетбол, два тенис корта и катерушки за децата. Навесът е нает за целия ден от
10:00 до 20:00 ч.
Весела ваканция на децата и учениците!
Даниела Начева
Редактор на електронен вестник „Българите в Детройт“

Отличие за Жана Георгиева
За трета година картина на Жана-Евгения
участва в изложба на ученици от
Troy School District. Жана е нарисувала
Moonlight Mist Owl. Тя е ученичка в трети
клас в Barnard Elementary School.
БРАВО!

СТРАНИЦА 2

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ

Брой 6, 2018

Покана
е

Вход: $10. За деца и пенсионери: безплатно.
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Как да получите печат за владеене на български език?
е

Ако сте ученик в
гимназия и искате да
получите печат за
владеене на български
език, моля свържете се
с нас на телефон
586-202-4605 или
имейл: info@BulgariansinDetroit.co
m.

СТРАНИЦА 4

Брой 6, 2018

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ

Детски лагер през лятото

The International Institute of Metropolitan Detroit, City Camp &
The World in America
Present

Affordable Summer Day Camp
13400 Oak Park Blvd.
June 18 – August 24, 2018
Mondays through Friday, 9:00 am. - 5:00 pm.
(Early drop-off 7:am& late pick-up 6p.m.)

*Hands-on Global Arts & Crafts Activities * Breakfast & Lunches *Etiquette Training,
*Cultural Presentations by International Educators *Folk/National Games, Music and
Dance Instruction *Basic communication in Several of the World’s Language, *Visits
to Ethic
Communities & Museums and Historic Buildings * Youth Day at Bell Isle *
Sports *Swimming *Martial Arts *Drama * Trips *Academics (Math, Science, Language Arts )

Child’s Name:___________________________________________________ Age:_________
Sex:___________
Parent’s/Guardian’s Name:___________________________________. E-mail__________________________
Address:_____________________________________________________ City______________ Zip _________

Affordable Summer Day Camp with flexible payment plans and sibling discounts
Low Weekly Rates from $90-$150 *Daily Drop In Rate $30 * $30 Registration Fee . For more information or
registration visit.www.detroitcitycamp.com o r call (313)330-6206
Credit Cards, Checks or money orders are payable to : City Camp
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Contact: Nada Dalgamouni, (248) 752-2345, Email: nada@iimd.org
This summer the International Institute of Metropolitan Detroit is teaming with City Camp, to
offer Around the World Summer Day Camp. This affordable camp provides unforgettable experiences to Michigan children ages 5-13. A group of youth ages 14-17 years old, are welcomed as
International Youth Leadership. Our curriculum is designed for all campers to have fun in an educational setting that will help them to think globally and act locally. Our goals are: 1) to help kids
value and protect the planet, 2) become honorary citizens of the world, ambassadors of peace, and
3) to learn how to build bridges of harmony, unity, peace and understanding in our global community.
The camp is located at 13400 Oak Park Blvd, Oak Park, MI 48237. Parents and their children can
choose from one week to summer long endless fun. Registration is available online at
www.detroitsummer.com . The Camp starts June 18th thru Aug 24th,; Mon - Fri. 9 a.m.to 5
p.m. (Early drop off 7:00 am & late pick up until 6:00 p.m. is available.
Camp facilitators are trained educators selected from Michigan and around the world. Each facilitator will have intensive background checks and training. Facilitators are matched with International
Youth Leaders (IYL) (ages 14-17) who will assist with classroom prep, camper engagement, and
classroom management. The IYLs will be eligible to receive reference letters for colleges and university scholarships upon successful completion of the program.
All summer long, campers will experience fun and educational activities such as: Hands-on Global
Arts & Crafts *FREE Breakfast & Lunch * Etiquette Training, * Cultural Presentations by International Educators * Folk/National Games, Music and Dance Instruction * Basic communication in several of the World’s Languages * Visits to Ethnic Communities, Museums and
Historic Buildings * Youth Day at Belle Isle * Sports *Swimming * Martial Arts * Drama *
Trips *Academics - Math, Science, Language Arts
This is an exciting opportunity for all campers to socialize, interact, explore and learn about our ever-changing world and partake in a taste of international ethnic cuisine which is included in the affordable price. Indoor/outdoor activities and trips including visits to area museums, ethnic attractions, water parks, horseback riding, and more make the summer diverse and fun. Campers who
complete 5 weeks of this summer long camp will receive a certificate of achievement as Citizens of
the World and Ambassadors of Peace at our+ special Family Fun Day at the end of the camp. For
additional information contact (313)330-6206 City Camp or International Institute.
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Иван Донев: Всеки модел въплъщава емоциите ми
През последните няколко години името на тазгодишния
носител на Златна Игла Иван Донев набира все по-голяма
популярност и признание на международната модна сцена.
Творческият му път започва от музикална паралелка в гр.
Пловдив, преминава през елитната Интернационална
Академия за висша мода и изкуство на костюма KOEFIA в
Рим, и се настанява трайно на световният моден подиум.
Елегантни, поетични, ефирни, модерни и в същото време
класически, моделите на Иван грабват вниманието на
признати дизайнери в модния бранш, и за кратко време го
налагат сред най-популярните нови имена във висшата
мода.
Вглеждайки се в богатите елементи и многопластовите
детайли в колекциите, любителят на мода лесно би могъл
да проследи преплетените в тях неподправена
артистичност, любов към приключения и любопитство
към непознатото и екзотичното. В дрехите на дизайнера
прозира интереса му към архитектурата,
признателността към историята, и реверанса към всяка
силна жена, която без колебание демонстрира своята
романтична страна и женственост. Сложната естетика
на Иван е съставена от преплитането на безуппречно
майсторство със съвременни силуети без компромис с
тяхната чувствена елегантност. Облечена в тях, всяка дама празнува себе си, своята женска уязвимост и в
същото време, женската си сила.
По-просто казано: Иван Донев обича красотата.
- Професионалното ти израстване преминава през занимания с танци и сценография. Поглеждайки назад,
кои от твоите ранни интереси и амбиции са ти помогнали да формираш днешната си творческа
персона?
- Нека започнем с това, че аз идвам от семейство на таланти и артисти. Рисуването и музиката са ми в кръвта от
детството - късметлия съм, че моите дарби да танцувам, пея и рисувам са наследствени и почти всеки един в
семейството ми ги притежава.
Не случайно средното ми образование е специализирано в български фолклор и фолклорни танци. Сега считам
всяко едно от тези мои занимания за културно богатство и смятам, че няма друго образование, което би ми
донесло този добър усет за избор на музика, декори и локация на модните ми изяви. Всяко едно от тези ранни
занимания с изкуства ми е необходимо днес и ме кара да се чувствам печеливш в моите модни проекти.
- Как би описал дизайнерската си естетика? Какво искаш да изразиш с дрехите си?
- Много силен елемент за мен е подчертаването на женската красота чрез гърба на моделите. Смятам, че гърбът
е една от най-красивите и чувствени части на женското тяло и се старая да го подчертая по съблазнителен,
елегантен и невулгарен начин.
Моделите в колекцията ми са вдъхновени един от друг. Това, че в тях са въплатени емоциите и преживяванията
ми по време на тяхното реализиране, ги прави още по-уникални. Ако един моден критик разгледа колекцията
ми, ще забележи липсата на последователност, отсъствието на единна линия и движеща се философия в нея. От
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Иван Донев: Всеки модел въплъщава емоциите ми
друга страна, ако човек познава начина ми на работа ще
разбере, че всеки един от моделите ми носи преживяна емоция
и индивидуално вдъхновение. Затова считам, че различното,
което правя е именно да вдъхвам емоция във всеки един от
моделите ми, която впоследствие да бъде преживявана от
публиката, както и от дамите, които я носят.
Вярвам, че жената, която облича моята марка, не я избира
защото аз съм различен или ексцентричен, а защото самата тя
има нещо общо с моята индивидуалност и вижда себе си в
стила, който създавам. Твърдя от личен опит, че голяма част от
личностите, които предпочитат дрехите ми, имат подобни на
моите емоционалност, чувствителност и житейски поглед.
Работейки директно с тях, често сравнявам нашите нагласи и
усещам колко много си приличаме.
- Какви творчески принципи следваш в създаването на всяка
колекция?
- Истината е, че не използвам конкретни творчески принципи;
те са по-скоро в работата ми и в подчертаването на
индивидуалността на всеки от моделите ми. Голяма част от тях
са уникати, чието създаване не повтарям. Освен това държа на
уникалността и персонализацията на текстила и аксесоарите
като копчета, ципове и бродерии. Тази индивидуалност на
детайла не е никак лесна защото винаги следвам каноните на
висшата мода, съчетавайки ги в същото време с иновация без
да се отдалечавам от модата, предназначена за по-честа
употреба.

Снимка: Жаклин Лара. Модел на дизайнера по
време на Международния моден фестивал
Нефертити

Това, че понякога в ревютата ми се наблюдават експериментални детайли не е новост за публиката, но се случва
хората да не разбират, че в едно ревю не е задължително всички дрехи да са предназначени за носене.
Дизайнерът е креативен професионалист и това, че два пъти в годината има шанс да представи творческите си
виждания пред публика, му позволява да покаже креативната си лудост и концептуалните си идеи дори да не са
предназначени за носене на улицата. Все пак част от дизайнерската му цел е да покаже модата като форма на
изкуство.
- Къде се намираш в момента – в творчески и философски аспект?
- Може би поради факта, че съм млад дизайнер не гледам на модата като на комерсиална професия и
индустрия. В момента чувствам, че все още съм на ниво творец и модерен моден философ. Наясно съм, че тази
ми нагласа неизбежно ще се променя с времето, но възможността да се впускам в дълбочините на фантазията си
и креативните си хрумвания без да се съобразявам с актуалните тенденции, не ме притеснява. Напротив –
позволявам си тези творчески волности давайки си сметка, че сега е времето да експериментирам.
Философският аспект на модата като носител на послания ми е особено близък, защото чрез него успявам да
предам творческото си послание на хора от всички култури във всички краища на света. Много често моделите
ми са посветени на теми, които докосват публиката – например последната ми колекция „Мост между
културите“ беше високо оценена от аудиторията на различни държави и култури защото чрез нея успях да
покажа как един млад човек като мен може да бъде вдъхновен от далечна и различна от неговата култура.
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Иван Донев: Всеки модел въплъщава емоциите ми
Увлечен от богатството на ислямското
изкуство след посещението си в
едноимения музей в Доха, Катар, аз
реших да посветя времето, труда и
любовта си към модата на създаването
на тази колекция. Огромният успех,
който колекцията пожъна пред
международна публика беше
своебразно доказателство, че е била
разбрана и приета от нея. Това, че
модата ми позволява да докосвам
хора от всякакви раси, култури и
социални обкръжения, ми носи
незаменимо удовлетворение.
- В свое интервю Майкъл Корс казва,
че „окото на дизайнера трябва да е
винаги любопитно“. Какво
предизвиква твоето любопитство и
какво те вдъхновява?

Снимкa: Велислава Парашкевова
Иван Донев изнася лекция в Галерия ARC в Чикаго.

- Освен, че окото на дизайнера трябва
да бъде любопитно, то трябва да е винаги отворено и да може да чете между редовете, и над редовете.
Спектърът на моето любопитство е широк, защото аз съм човек, който извлича максимален позитивизъм от
всеки аспект на всяка ситуация. Убеден съм, че когато работиш за обществото, ти трябва да си част от него. С
удоволствие харча парите си за книги – обичам да чета и да разглеждам фотографски каталози. Любопитен съм
да се разхождам вечер по търговските улици и да наблюдавам пред кои витрини се спират хората и в какво се
заглеждат. Често заставам до тях като обикновен потребител и се вслушвам в коментарите им за дрехите, които
виждат пред себе си.
В допълнение, ако приемем, че окото на дизайнера е окото на добрата критична публика, успяваща да долови
дори най-малкия дефект на артиста на сцената, то нашата критика би предотвратила дефекта и показването му
пред публика. Смятам, че желанието ми да съм част от обществото, за което работя, ме допълва като дизайнер и
ме доближава до хората. Да не забравяме, че никога съм нямал претенциите да се движа с шофьор и лимузина,
напротив - с удоволствие ползвам градски транспорт именно заради любопитството си да видя как хората се
обличат, как се държат и за какво си говорят. Всяко едно от моите наблюдения е в полза на разсъжденията ми за
това в какво общество живея, за да мога по конкретен начин да му предложа добър и адекватен продукт за
следващия сезон.
- Важно ли е за един дизайнер да има занимания извън модата?
- За мен заниманията извън модата са важни и полезни. Дизайнерската професия ми позволява да съчетавам
любовта си към новото и непознатото с работните ми задължения. Например, аз обичам да пътувам, да
опознавам света и чужди култури, и да се срещам с нови хора. Нагласата ми да съм отворен към света ми дава
възможност да го опознавам, да го разглеждам с приемане и изследователско любопитство.
- Освен дизайнер, ти си преподавател по мода в няколко учебни заведения. С какво преподавателската
дейност те обогатява?
- Интересно мое странично занимание е работата ми като преподавател в колежи и университети. Контактът ми
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със студентите е истинско богатство: в техните очи аз съм професор, но в моите те са своебразни учители. Макар,
че съм сравнително близко до тяхната възраст, аз се радвам на възможността си да им предам знания. В същото
време осъзнавам, че работата ми със студенти допринася за дизайнерското ми развитие, защото всяка тяхна
емоция и мнение е интересно за мен. Прекараното време с тях ме обогатява, защото се вслушвам във всичко,
което те коментират и ги вълнува.
- Живеем във време, в което да покажеш пътя към успеха е по-важно отвсякога. Защо уязвимата страна
на успеха е необходима?
- Преди да постигне каквото и да е, човек трябва да има цели. Всяка цел има своя път и когато тръгнеш по него,
се срещаш с трудности и препятствия, които те изграждат и мотивират. Важно е да помним, че на наше място
друг би се отклонил от пътя или би се върнал назад, за да смени посоката. Личната ми цел да стана дизайнер ме
отведе по доста стръмен и трънлив път, а големия брой жертви, лишения и компромиси, са инструментите,
които ме доближиха до нея.
Създаването на позитивен имидж, успех и собствено разпознаваемо име върви ръка за ръка с трудностите по
пътя към успеха. Определено изстраданият успех е онзи, който ти носи истинската радост защото за съжаление,
светът е пълен с примери за личности, придобили не изстрадан, а подарен успех. Радвам се, че моят успех е
изстрадан и точно процесът на трудното му постигане е ключът към него. Днес, когато говоря за успехите си, аз
съм горд и не се срамувам от нищо по пътя си. Ако някой ден трябва да повторя всяка крачка от този дълъг път,
аз бих я повторил без колебание защото метафоричните тръни по пътя ми днес са розите по него.
- Кое е по-важно за един дизайнер: да има стабилна творческа гледна точка, на която да не изневерява,
или да бъде гъвкав по отношение на модните тенденции?
- Според мен стабилната гледна точка е своебразно поставяне на рамка. Когато се занимаваш с креативна
дейност или твориш изкуство, е трудно да стоиш в рамка. Вярно е, че чрез рамката изграждаш стил, който се
превръща в творчески подпис пред публиката, но аз предпочитам да съм гъвкав и всестранен. Гъвкавостта е
предимство във всяка професия и е особено полезно за творческите дейности. В модата то създава възможности
да заявиш своята уникалност и характерно чувство за стил. Този тип гъвкавост провокира неконвенционалното
ми мислене и води до създаването на модели, различни от предварителната ми идея. Бивайки гъвкав, успявам
да променя бързо идеите си и да ги адаптирам към нови хрумвания. Чрез тази съобразителност често се
убеждавам, че нещата се получават по-добре отколкото предварително съм предполагал. Колкото съм погъвкав, толкова по-лесно разбирам хората като същевременно им позволявам да разберат самия мен.
- Какъв тип жена харесваш да обличаш?
- Всяка дама е моя любим клиентка. Жените, с които работя, са от всякакъв статус – от нормалната домакиня до
бизнес дамата, от тийнеджърката до популярната светска личност. Не се ограничавам до определен тип жена,
защото смятам, че критерият за обличане трябва да е стилът на дамата без оглед на това откъде идва и с какво
се занимава. Отворен съм за работа с всякакви личности. Разбира се, не се залъгвам, че повечето дизайнери не
предпочитат да обличат стройни и високи дами, но според мен манекенските мерки са нереалистично
изискване . За мен светът е красив, защото хората в него са различни. Поради тази причина аз никога не съм
поставял граници на контактите си с клиенти, нито пък съм ги разглеждал спрямо социалния им статус.
Уверен съм, че в моите дрехи всяка жена може да се почувства женствена и красива. В дрехите, които създавам,
дамите са елегантни, но съблазнителни. Облечената в тях клиентка умее еднакво добре да бъде твърда и
решителна, когато работи, и да умее да се забавлява през свободното си време. Тя е както самоуверена и
независима, така и закачлива и изненадваща. Тя е жена, която не само привлича, но успява да задържи
вниманието върху себе си за дълго време.
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Иван Донев: Всеки модел въплъщава емоциите ми
- Коя дреха е задължителна за дамския гардероб?
- Според мен, роклята е задължителна. Всяка жена трябва да има поне по няколко рокли в гардероба си –
ежедневни, делови, коктейлни, вечерни. Нека не забравяме, че роклята е била основен елемент в облеклото на
жената през вековете.
Историята на модата в световен мащаб ни показва, че жената е гъвкава и успява да се адаптира във всяка една
ситуация така, че да приеме по позитивен и бляскав начин промените в гардероба си. Еволюцията на модните
тенденции, женската еманципация и определени социални движения през 20-ти век са повлияли на избора на
жената да облече панталона, мъжката риза и сакото. Роклята, обаче, е онази задължителна дреха, към която
жените посягат когато искат да подчертаят женствеността си и затова мястото ѝ в гардероба е задължително.
- Каква е дефиницията ти за лукс?
- Дефиницията ми за лукс определено надскача лъскавите неща, които са в най-високата маркетингова линия.
Преди всичко луксът трябва да бъде търсен в поведението на хората. Той е нещо, което трябва да разбираме,
уважаваме и ценим, а не просто да притежаваме като самоцел. Луксът е синоним на високо качество; той е онзи
специаален предмет, който докосва сетивата и сърцето ни.
- В майсторския си клас по мода Марк Джейкъбс учи студентите си, че „модата не е изкуство, а част от
изкуството на живота.“ Според теб каква е връзката между мода и изкуство?
- С моите студенти често се шегуваме, че след като Бог е създал Адам и Ева, те първо са се запознали със своя
Създател, а след това са се запознал с модата, водени от нуждата да покрият телата си - т.е модата се ражда като
необходимост в човешкото съществуване. Ако говорим, обаче, за модата като професионално поприще,
подвластно на категории като ‚работа‘ и ‚образование‘, аз смятам, че тя е изкуство, защото е креативна. Всички
знаем, че няма изкуство – било то музикално, художествено или литературно, което да не е свързано с
дефиницията за креативност. Днес в световните музеи могат да се видят богати модни колекции, които някога са
били просто нечии дрехи. Днешното им представяне като музейни експонати е свидетелство за тяхната
значимост в историята на модата като изкуство, чиято еволюция може да бъде проследена и разказана.
Не мога да се съглася, че това, което рисувам в скиците си и творя с ръцете си, не е изкуство защото това е моят
начин креативно да пресъздам вътрешния си свят, чувствата и мислите си. Прехвърлейки идеите си върху лист
хартия, а след това от харията – на манекен, и от манекена – на реални хора, е творчески процес, характерен за
изкуството.
- Носител си на множество награди в света на модата, сред които “Excellent Award for Design” от
Седмицата на модата в Пекин, статуетка от “Nefertiti International Fashion Festival” в Луксор, “International
Fashion Designer” от Чикаго и Златна Игла „Дизайнер на Годината“. Какво ти носят тези призове?
- Давам си сметка, че броят на призовете ми за последните пет години откакто завърших Академията за мода
KOEFIA, никак не е малък. Той е свидетелство за растежа ми през тези години и за правилните стъпки, които съм
предприел в стремежа си да изкачвам модни върхове. Всеки един от тези призове е признание от света на
модата, от големите имена в нея, както и от публиката. Като млад дизайнер гледам на тези награди като на
своебразна скала, която отчита докъде съм стигнал в своето развитие.
Зная, че върховете за изкачване в модния бранш са трудни, но аз не се страхувам от тях и уверено ги катеря. За
всеки млад дизайнер тези признания са стимул за труда и таланта му; стимул за стремежа му към успехи и лично
самоусъвършенстване. Всяка от наградите и грамотите, красящи ателието ми е напомняне колко много умея и
докъде се простират възможностите ми.
Автор: Анелия Петрова
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Фестивал с приказни герои в Edsel Ford House
June 23, 2018 @ 10:00am - 2:00pm
Edsel & Eleanor Ford House
1100 Lake Shore Rd.
Fairy Tale Festival
A day of family fun awaits you at the annual
Fairy Tale Festival at Edsel & Eleanor Ford
House. This year, Robin Hood and his band of
Merry Men will take you on an adventure
around the grounds of the historic estate, which
will be transformed into Nottingham and Sherwood Forest!
At the festival, you can immerse yourself in the classic tale with performances, music, games,
storytelling, puppet shows, activities and more. Be on the lookout for the sheriff, or you may
spend time in the stockade! Is there an outlaw on the loose? See if you can find out where Robin
and his jolly gang have been hiding out. Take part in archery, a traditional Maypole dance, stiltwalking, crafts, pony rides, and other fun activities inspired by the legend of Robin Hood.

Tickets are $12 online in advance, and $15 day of. Children under 2 are free.

DETAILS
•The Fairy Tale Festival is from 10 a.m.-2 p.m. on June 23, with last entry at 1:30 p.m.
•The event is recommended for ages 2-10, but all are welcome to enjoy the fun!
•Costumes are welcome – your little Merry Men and Maid Marians can come ready to join in the
fun!
•Food trucks and vendors will be on hand selling goodies to feed your hungry group. And don’t
forget to visit the medieval marketplace for activities, giveaways and more.
•This is an outdoor event, so please come prepared for the weather. The event is held rain or
shine. There are no refunds or exchanges. In the case that severe weather necessitates a cancelation, we will notify ticket-holders via email, our website and Facebook page.
•Parking is free and available in the lot across Lake Shore, thanks to our generous sponsor, the
Ford Motor Company Fund.
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Науката по интересен начин
е

Емил Лозанов показва на учениците в българското училище в Плимут химически
опити. Децата с интерес наблюдаваха и по забавен начин
научиха за редица научни закони.

Първото събиране премина успешно
Първото годишно събиране на български бизнеси в Мичиган, организирано от Nessie Foods
се проведе на 20 май пред българския магазин. Наска и Катя се бяха погрижили всички
гости да се чувстват добре и да бъдат нахранени с вкусна българска скара. Целта на
събитието беше да се създадат запознанства и взаимоотношения, улесняващи
сънародниците, живеещи в щата.
Даже и за най-малките гости беше
помислено с голямо надуваемо
съоръжение.
На срещата присъстваха и
представителите на изданието
„Българите в Детройт“.
Благодарим за инициативата Катя и
Наска.
Успех!

Даниела Начева
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Поздрави
е

На добър час, Ванеса!
Хубавото българско момиче
завърши с отличие
(National Honor Society and GPA 3.9)
Walked Lake Western High School .
Ванеса Митев ще продължи да учи
бизнес в Wayne State University.

Браво!

Поздравления за София Михайлова,
която завърши гимназията Grosse
Pointe North с отличие.
Плановете на младата българка са да
продължи образованието си в Grand
Valley State University.
София избира областта на
медицината, в която работят и
родителите й.
Успех!

СТРАНИЦА 14

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ

Брой 6, 2018

По червения килим
Чудя се дали, когато Хемингуей е озаглавил
книгата си „Безкраен празник“, не е визирал моят
живот. Защото се оказва, че животът ми е един
безкраен празник, само дето аз не зная за това.
Живеем в един отвратително наситен информационен
океан. Всяка сутрин, когато отворя интернета,
разбирам каква веселба ме очаква. Щом видях
сватбената ни снимка във Фейсбука на 29 май,
веднага осъзнах колко бързо и безвъзвратно са
отлетели цели 36 години от първата илюзия в брака.
Научният ми принос за този период е, че оборихме
третия закон на диалектиката, че противоречието
ражда прогреса. А при нас 36 години противоречия и
z. никакъв прогрес. Понякога се чувствам токова
глупаво, колкото и със сигурност изглеждам. Но
навремето не можах да устоя на страстните пориви на
мъжът ми, влюбен в софийското ми жителство. Което
обаче не му свърши голяма работа, защото дойдохме
в Америка и станах неудачник от световна величина,
но свикнах и взе да ми харесва това. Не можеш да върнеш пържените яйца в черупката, а
обратен път няма, тъй като пицата на видния диетолог Симеон Дянков вече е раздадена и
изядена. Предстои гнойните възпаления на политическото съзнание да се пукнат с гръм и
трясък и не ми се иска да участвам в тази революция.
На 30 май Фейсбукът ми разкри, че имам имен ден и преди да започна да готвя и да
си оправям леглата, първо се гримирах, фризирах и парфюмирах в чест на гостите, за да не
изпаднат в потрес. В един период по време на комунизма, празнуването на именните дни
беше забранено, тъй като повечето бяха имена на светци. Но прозорливата гениалност на
Вожда прекрати забраната с думите: „Никой не помни кога съм роден, но всеки знае, че съм
Тошо.“
А с тази детска, неукрепнала психика, на 1 юни празнувах и Ден на детето.
За тройния празник си бях харесала една картина в ренесансов стил и тайно се
надявах, че мъж ми може да ми направи този армаган. Естествено мерака заявих с
императивен тон. А той отби топката като каза: „Ако искаш да ти закача нещо красиво на
стената, просто ще ти купя огледало. Не може всички да са слаби. Някои трябва и да са
красиви.“ При тези думи отмених скандала за по-късна дата. Истинският мъж не е този,
който се сражава със змей заради теб, а е този, който е с теб, когато змеят си ти! Няма
значение какви са извивките по тялото ти, ако не можеш да ползваш онези по мозъка. Аз
веднага ги включих в действие, като прекратих стачката с готвенето и спретнах такава
вечеря—горме, че на него сигурно му се прииска и следващите 36 години да ме изтърпи. И
за да изглежда по-загадъчен, а не като прочетен вестник, това го запази в тайна. Но аз още
утре ще я разбуля, защото ще си купя маргаритка, за да й скубя листенцата. Отговорът на
„любовния роман“ ще споделя с вас в следващия „червен килим“.
А до тогава — пожелавам ви чао!
Емилия Димитрова
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Поздрав
Поздравления за
Яна Angell, която завърши
програмата за медицински сестри
на Oakland Community College.
През много трудности минава
упоритото и трудолюбиво
българско момиче затова успехът
й е напълно заслужен.
За празника на внучката от
България беше дошла и маминка.
На добър час, Яна!

Реклама

43230 Hayes Road, Clinton Township,
MI 48038
(586) 649-7750 www.nessiefoods.com
За всякакъв вид парти, магазинът предлага печено агне, прасе, домашно
приготвена скара (кюфтета, кебапчета, карначета, пилешки пържоли), дроб
сърма, лозови и зелеви сарми, ориз със зеленчуци, ориз с пиле и зеленчуци,
мусака, салати според сезона (млечна, картофена, шопска, бобена,
кьопоолу, зелена, руска) и гарнитури, парти банички, тутманици, баклави,
пасти, торти, закуски, кифли и сладки.

Всичко е пресно приготвено в магазина!
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Aбонирайте се тук

Броя подготвиха: Емилия Димитрова, Антоанета Бейм,
Даниела и Велеслав Начеви. Авторите носят
отговорност за съдържанието на материалите.
Изказаните мнения е възможно да се различават от
становището на редакционната колегия. Авторските
материали подлежат на редактиране.

С промо код
получавате 10%
отстъпка от всички абонаментни планове на
www.neterra.tv за българска телевизия в Америка

$19.95 на месец

$29.95 на месец

$35.95 на месец

BNT1,Evropa TV - RT,RING
TV - RT,
bTV Action - RT

16 Български Тв канала

27 Български тв канала и
още нещо

http://www.neterra.tv
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