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Вместо бележка на редактора
ЗВЕЗДИЦА ЗА МАМА
Погледни небето, мамо!
Колко е голямо само!
Мигат златните звездички –
виж ги – хиляди очички...
Кой звездите е направил?
Как ли там ги е поставил?
Живи ли са те? Кажи!
Спят ли денем? Разкажи!
Те светулки ли са, мамо?
Носят ли фенер на рамо?
С облаците ли играят,
за какво ли си мечтаят?
През деня къде се крият?
Златни рокли кой им шие?
Те обичат ли да спорят,
или само се кокорят?
Имат ли си имена?
А конкурс за красота?
Вятърът ли ги люлее
песнички, когато пеят?
Вярно ли, че са деца
с малки тупкащи сърца?
Майка ли им е Луната?
Кой тогава е бащата?
Там, по Млечния си път –
тичат ли, или летят?
Имам ли си аз звездичка?
Като мен ли е добричка?
Чуй ме, мамо, в този час
тайна ще ти кажа аз:
Сънчо ще ме заведе
чак до звездното небе!
Лека нощ, о, мила мамо!
Ще се върна утре рано
с най-красивата звездица –
дар от твоята Деница!
ДИМИТРИНКА НЕНОВА

На 2 март децата от филиала на училище
«България» в Плимут отбелязаха Сирни
Заговезни като се опитваха да хванат вареното
яйце без да използват ръце.
Сирни заговезни (Поклади) или Прощална
неделя е празник на всеобщото опрощение. Той е
винаги седем седмици преди ВЕЛИКДЕН. На този
ден Църквата призовава вярващите да пречистят
душите си, да изпълнят с мир и любов сърцата си, за
да посрещнат Възкръсналия Христос. На трапезата
като блажни се ядат само млечни и яйчени ястия,
затова е наречен Сирни заговезни - последната
неделя преди Великия пост, т. нар. Прощална неделя,
защото в този ден всеки иска и дава прошка за волни
или неволни обиди, недобри помисли и намерения
спрямо своите близки и познати.
В Библията е казано, че който не прости
прегрешенията на ближния си, и Бог няма да му
прости безбройните прегрешения. В някои български
селища на този ден казват: „простено - прости!", т. е.
„аз ти прощавам и ти ми прости". Обичаят хората да
се маскират по Заговезни датира още от
Средновековието и дори много преди това, като у
нас е разпространен само в някои краища.
Маските трябвало да прогонят злите духове, които
бродят между хората, карнавалът символизира
победата на светлината над мрака, т. е. настъпването
на пролетта и края на зимата. Повод да се организира
домашен празник карнавал, повод за веселие и,
разбира се, за общата софра.

ВАРНА, Е-mail: dimi_nen@abv.bg
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Марто и Белона – тракийските имена на Пижо и Пенда
Мартеницата - символ и на съюза между мъжа и жената,
символ на здраве и сила, символ на една нова надежда.
Казват, че всяко ново нещо е добре забравено старо. Няма нищо
толкова добре забравено от една стара българска легенда.
Готови ли сте за една напълно различна приказка за
мартеницата?
Много, много отдавна, още преди юдеите да заговорят за
идването на Спасител на света, мартеницата е била символ на
здраве, сила, дълголетие, ново начало, но и на мъжественост и
смелост. Звучи странно, че мъжествеността и смелостта в
значението на сплетените бели и червени конци по българските
земи изчезва съвсем неотдавна – в началото на XX век. Питали
ли сте се защо класическата и най-популярна мартеничка и до
ден днешен изобразява вплели съдбите си червен мъж и бяла
жена. Тракийската легенда гласи, че днешните Пижо и Пенда
някога са се наричали Марто и Белона, кръстени на тракийския
бог Март и неговата любима – богинята Белона.

Мартеница, изработена от
Цвета Тончева

Легендата
Някога, преди повече от 2 хилядолетия, на върховете на древния и величав стар Балкан, гръбнака
на Родината ни, на върховете на Хемус планина властвал могъщият повелител на промяната – бог
Март. Той бил повелител на пролетните промени, на разтърсването на земята от пролетни сокове,
за да се раздвижи кръвта на младите семена и да избухне новият живот на земята, за да се
раззелени и да започне истинската Нова година.
Това е същият бог, към чието име латините в своите текстове добавят едно „с“ в името, за да го
превърнат в Марс, обитаващ планината Хемус. Не случайно и древната римска Нова година
започвала именно на първи март – деня на бог Марс, на новото начало, на пролетта, на
„завирането на кръвта“ на земята, бог на кръвта и на войнската страст. Точно за това и името на
“Червения бог“ кичи планетата Марс и първия пролетен месец в езиците на толкова много
народи.
Пролетта е и времето, когато се отваря нова страница за семейството, очакващо новата
реколта, която да нахрани челядта, но и време за ново начало на военните действия, замразени
през студения зимен сезон. Точно тогава мъжете отивали на война и оставяли своите жени сами с
децата си вкъщи.
Легендата говори, че когато мъжете тръгвали на война, на 1 март жените сплитали червени и бели
конци, украсени с мъниста, и ги завързвали за китките и глезените на мъжете си. Така те
показвали своята почит към боговете на промяната и войната, измолвали от закрилниците на
тракийските воини – бог Март и богинята Белона, да им дадат смелост и мъжество, за да пожънат
победа, както и сила и здраве, за да се приберат отново вкъщи. Но коя е бялата Богиня и как
вплита съдбата си със страховития и могъщ Бог на войната?
Марто и Белона
Историята за това къде точно е била богинята Белона, преди съдбата да я доведе до могъщата
Хемус планина, хорската мълва не е донесла през вековете. Но едно е сигурно – любовта не е
само човешка сладост. Тя е слабост, когато двамата са разделени, но таи могъща сила, когато „той“
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Марто и Белона – тракийските имена на Пижо и Пенда
и „тя“ вплетат себе си един в друг по пътя на живота и отвъд него.
Белона е името на онази жена, която смилила сърцето на най-дръзкия и безстрашен войн сред
боговете на древните траки – бог Март. Свикнали сме да чуваме древногръцки истории за богове,
които имат слабост и изпитват разкъсваща душата им любов към смъртни жени. Не такава била
любовта на Март към Белона.
Любовта му била властна, завладяла сърцето му бързо и мигновено като удар на меч още в мига,
когато зърнал Белона в полите на своята Хемус планина. Тази любов останала там завинаги и
душите им се вплели така, сякаш никога не са били разделени. Това била любов на равен с равна.
Каква мислите била по нрав невестата на Март? Блага, нежна и копринена? Може би..., но ако
добавите към това и „беззащитна“, не чакайте милост от нежната й ръка.
На сватбата на Март и Белона богините поднесли на новата стопанка на Балкана корона,
изплетена от розови рози, за да окичи косите си. Но Белона била на друго мнение. Надскочила по
войнолюбство своя мъж, тя накичила себе си с титлата „Богиня на войната“ вместо с венеца от
розови рози. Короната от розови рози Белона захвърлила в деня на сватбата си в полите на Стара
планина и тази корона от рози още стои под Балкана. Там и до
днес цъфтят най-омайните, божествени и дъхави рози,
благословени с любовта на Март и Белона, а хората наричат
местността „Розова долина“.
Тази любов и до днес е жива в ритуала на мартеничките. Връзката
между Март и Белона никога не е прекъсвана, защото
мартеницата е синоним на могъщите и непобедими Бог и Богиня
на войната, на победата над трудните времена. Те са символ на
надеждата. Мартеничката с вплетените червен мъж и бяла жена
завинаги ще останат и символ на мъжеството и смелостта, на
жертвоготовността и силата, от които всички ние се нуждаем след
дългата зима.
Мартеницата е сред онези символи – мъниста от огърлицата на
родовата памет на българина, предавани от поколение на
поколение, които ни помагат да запазим себе си. Тя заслужава да
носи със себе си всички свои значения, втъкани в бялото и
Мартеница, направена от нашата
червеното на нишките си.
сънародничка Цвета Тончева
Много легенди знаем за сплетените червени и бели конци, с
които се кичим на първи март. За разлика от политическите
възгледи преданията винаги успяват да се вплетат едно в друго, да примирят себе си и да се
втъкат по неподражаем начин. Нека не забравяме легендата за Марто и Белона, защото може би
точно тя ще ни донесе онази липсваща надежда и самочувствие на древна нация, които толкова
много ни липсват днес.
Нека на първи март накичим себе си с този български символ и му позволим да бъде повече,
отколкото сме мислили досега.
Да са ни честити Марто и Белона – нека сме здрави, силни, смели и сплотени!
Антракти от факти
Домът
Силата на покровителя на траките, могъщият бог Март, обитавал Хемус планина, никога не е
преставала да властва над сърцата на индоевропейските народи. Силата му е толкова могъща, че
много народи в по-нови времена се опитват да си присвояват местообитаването му, като
именуват Марсови полета в различни части на Европа. В това няма нищо лошо, стига да помнят, че
домът му е Хемус планина - Балкана. Иначе защо Claudii Claudiani (Клавдий Клавдиан) в „Поеми” в
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Марто и Белона – тракийските имена на Пижо и Пенда
т. ІІІ, 305-341 ще изрече: „Марсе, било че ти лежиш на облаконосният Хемус/ или пребиваваш на
побелялата от студ Родопа, / или на обезпокоеният от мидиеца Атон, / или на потъмнелият от
черни дъбове Пангей, /въоръжи се заедно с мен и защити своите траки…”
Знаците
Март, защитникът на траките, е бил почитан със знаци, които други народи не притежават.
Древните тракийски войни са носели символите на Март, произнасян от латините с окончание „с“,
за да си осигуряват защита в битките, и точно мартеницата е индикация за привързаността и
почитта ни към този бог. Точно поради тази причина всеизвестната мартеница носи името на своя
патрон.
Символът
Счита се, че бог Март символизира не друго, а мъжкото начало, слънцето във вселената, и точно
така той е изобразен в мартеницата - като червено слънце.
Не е случайно,че именно на 1 март римляните са чествали „feriae Martis“ – празник на бог Март
(Марс) - началото на римската Нова година. Празниците отбелязвали идването на пролетта, на
новото начало, на нов живот.
Значението
Няма нищо толкова добре забравено от тази стара българска легенда. Говори се, че тази легенда,
или по-скоро една цяла система от вярвания, са били системно и методично изтривани от
съзнанието ни, за да не се асоциираме с траките. Казват, че е добре да търсим корените си в
Кавказ, в Сибир, в Тибет, къде ли не, за да не виждаме очевидното - че винаги сме били тук, че сме
траки – една велика, могъща, древна и многолюдна като море нация.
Но това е било отдавна. Много отдавна. Достатъчно отдавна, за да се превърнат траките в добре
забравена червена нишка, която на първи март ние сплитаме с бялата си надежда. Надежда, че
един ден големите крале на деня, държавите, които се изживяват за
могъщи и дълговечни, ще трябва да се изправят пред
българите, наследниците на най-великата и древна
С промо код DETROIT
култура на света – тракийската.
Легендата изпрати Галина Маринова

получавате 10%
отстъпка от всички
абонаментни планове
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Българска радио програма в Детройт
Здравейте Българи! Балкано-Американският
културен център в Мичиган пое страхотната инициатива
да направи Балканска радио станция. Идеята е всички
страни от Балканите да имат поне един пълен 24 часов
ден в ефира. Българският ден ще бъде събота. Това значи,
че от полунощ в петък до полунощ в събота, в ефира ще
звучи българска реч и музика. Идеята е представителите
на всяка страна да знаят и запазят културата си в чужбина.
И най-вече, за да могат малчуганите и младите хора да
израснат и се чувстват част от тази култура. Българският
ден ще бъде комбинация от музика, разговори на
български език, програма за децата. Надявам се всички
българи от Мичиган да се включат и подкрепят този
прекрасен проект, да го разпростанят не само из целия
щат, а ако е възможно на целия Северноамерикански
континент и по света.
Българската радио програма в Детройт може да се
слуша всяка събота на интернет страницата
www.balkanamericanmedia.com или на смарт телефон,
като се инстралира приложението Tune in Radio и след това потърсите Balkan American Radio.
Страницата на радиото на Фacebook е www.facebook.com/BulgarianRadioShowDetroit.
На 8 март, от 18:00 часа започва специалната програма, посветена на 8-ми март.
Елеонор Машева, съпруга на починалия Любен Машев, участник в българската радио
програма в периода 1971—1989 г. (виж бр. 5 и бр. 8, 2010) дари копия на радио програмите,
запазени от съпругът й.
Иван Бимбелов

Зов за помощ
Нашата сънародничка Елеонора Димитрова от Waterford е тежко болна и се нуждае от
финансови средства за плащане на наема, сметки и лекарства. Ако можете да помогнете,
моля свържете се с Димитрия Начева на телефон (248) 622-0774. Чекове може да изпращате
на адрес: 6905 Pontiac Lake Rd, Waterford, MI 48327.
За Нора се грижи сестра й Виолета, която изказва благодарност на всички българи,
които се отзоваха на призива и са подпомогнали семейството.
СТРАНИЦА 6

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ

Брой 3, 2014

3 март в Детройт

Децата от училище «България» в Плимут поздравиха родителите си по случай Баба Марта и
националния празник на България 3 март с програма, подготвена от учителките Калина Атанасова
и Елисавета Пеева. Историческа информация представи учителката по български език Ваня
Георгиева. На видео стена бяха показани основните личности и събития от дългогодишната борба
на българския народ за освобождение, като се започне от Паисий Хилендарски до подписването
на Санстефанския мирен договор. Слайдовете на презентацията подготви Мария Иванова.
Празникът завърши с кръшно българско хоро и почерпка. Снимки: Йорданка Стойкова
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Концертът на дует «Ритон» в снимки

Деца от училище «България» изпяха песента «Моя страна, моя
България заедно с любимите на много българи изпълнители от дует
«Ритон». За вкусната вечерята се беше погрижила Люба Иванова.
Курабийките на Наси Бонева, украсени като българското знаме и
мартенички зарадваха присъстващите. Децата от 3 клас в Трой с
музикален ръководител Елеонора Барбов представиха Веселиново
хоро и песните «Тих, бял Дунав» и «Пътнико свиден».

Страхотен
концерт и много
настроение за
националния
празник.
Мария Попиванова
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Да се запознаем с Ганчо Тотков – Ганди
Малък клуб по спортна гимнастика в
Мичиган носи името BG World Class
Gymnastics. И това не е случайно. Клубът
се намира в град Clinton и се ръководи от
Ганчо Тотков, известен сред познатите си
като Ганди. Така в този американски град
се подготвят отборите на БГ момичета и
БГ момчета вече 11 години. В началото
всички питат какво означава БГ, но вече
знаят, че треньорът им е от България.
Можете да видите снимки на
възпитаниците на Ганди на интернет
страницата на клуба
WWW.BGWORLDCLASSGYMNASTICS.COM.

Ганчо започва да посещава залата
на стадион “Левски” още от малък с баща
си, гимнастика Димитър Тотков. Неусетно момчето пораства и става част от
националния отбор на България по спортна гимнастика. Завършва спортната
академия в София с две специалности - учител по физическо и треньор.
Ганди с умиление си спомня за младежките години, когато са ходили от зала
на зала, не са имали големи заплати, а една от привилегиите е била
безплатна почивка на море. Срещата с любимото момиче идва неочаквано,
последвана от сватба и така вече 30 години са заедно с Албена. Кумуват им
Петър и Таня Георгиеви (виж бр. 2, 2014 за повече информация за тях). Скоро
се налага Ганди да напусне състезателна дейност и да работи като треньор в
«Левски», за да изхранва
семейството. За известно
време е генерален секретар
на българската федерацията
по гимнастика. Появяват се
децата Мартина и Димитър.
Като дете на спортист,
Мартина активно се
занимава с гимнастика. През
1997 г. Петър Георгиев кани
треньорката на Мартина на
състезание в Метро Детройт.
Така само на 12 години
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Да се запознаем с Ганчо Тотков – Ганди
Мартина идва тук през септември и остава. По-късно идва и баща й Ганчо
Тотков. Добрата новина е, че дипломата от ВИФ се признава и Ганчо взема
работна виза като специалист, от които САЩ има нужда. По това време в
цялата страна се търсят треньори по спортна гимнастика. “Гимнастика не
може да се учи по книга. Копираха много от руската школа, но имаха нужда от
специалисти”, сподели г-н Тотков. Това дава шанс на много български
спортисти да си намерят работа в САЩ – Петър Георгиев, Деян Колев, Иван
Настев, Стойчо Гочев (капитан на отбора), Любо Герасков, Митко Илиев,
Веселин Павлов. Така се оформя групата на спортистите в Диаборн, където
живеят повечето от тях.
В началото не е лесно за никого от тях. Всички си помагат и са заедно в
добри и лоши дни. Ганди сменя няколко зали, докато накрая намира
изоставена сграда в Клинтън, малко градче на около 30 минути от Ан Арбър в
югозападна посока. Бащата на едно от момичетата, които тренира му помага
да направят ремонт на залата. Постепенно купува уреди, трапове с дунапрен
и всичко необходимо за спортна зала. Дъщеря
му Мартина помага за тренировката на
момичетата близо 10 години. Повечето деца
посещават залата, за да се забавляват. Поамбициозните участват в състезания на
щатско, регионално и национално ниво.
Възпитаниците на BG World Class Gymnastics
участваха през януари в турнира в памет на
Петър Георгиев.
Извън залата
Ганди обича да
играе с внука си,
да се работи в градината и да пътува. Гордее се
с дъщеря си Мартина, която е медицинска сестра
в Индианаполис и сина си, който учи за инженер
в University of Michigan.
Благодарим ти Ганди за
популяризирането на България на хиляди
километри извън нея. Така българската школа по
спортната гимнастика продължава да се развива
в далечния щат Мичиган.
Даниела Начева
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Новини от Мичиган
Пътищата в Мичиган струват на жителите му $7.7
милиарда щатски долара годишно според проучване на
нестопанската организация за изследване на пътищата
TRIP (www.tripnet.org). Тази сума включва загубата на
време и гориво от задръствания и катастрофи.
Проучването е установило, че средно шофьор в Метро
Детройт прави разходи за $1,600, в района на Grand
Rapids $1,027 и $ 1,032 за тези в Lansing. Will Wilkins,
изпълнителен директор на TRIP посочва в доклада, че
"Посрещането на нуждите на Мичиган за безопасна,
ефективна и добре поддържана транспортна система
ще изисква значителни инвестиции на федерално и
щатско равнище. "
Освен това, проучването показва, че 57 процента от
големите градски пътища в областта Детройт са в лошо или посредствено състояние. TRIP също
така съобщи, че 27% от мостове Мичиган имат нужда от ремонт, подобрение, или замяна.
В усилията си за решаване на проблема, губернаторът Рик Снайдър призовава законодателната
власт в щата вече втора година да приемат законодателство за осигуряване на 1.2 милиона
щатски долара за пътища, но депутатите все още се колебаят как да стане допълнителното
финансиране.
БЕЛ.РЕД. по материали от печата

На кого може да докладвате за дупки по шосетата?
Отделът по транспорт за щата Мичиган отговаря на телефон 888-296-4546.
Те поправят дупки само на щатските пътища. Това са магистрали, които започват с
буквите M, I, или US (например: I-94, M-14, US-10).
За дупки на пътища, извън щатската транспортна мрежа трябва да се
обърнете към местната власт на града, където сте забелязали дупката.

Завишаване на данъчните оценки на имотите
Според доклад, издаден от Държавната данъчна комисия в Мичиган, облагаемата стойност
на всички имоти в щата се е увеличила през 2013 г. за първи път от пет години насам.
Увеличаването на стойността е близо 1 милиард долара за недвижимите имоти и имущество на
граждани. След падане от общата облагаема стойност от 360 милиарда долара през 2008 г. до $
315.780 милиарда през 2012 г., сега стойността е нараснала до 316.73 милиона. Това ще доведе до
увеличение на парите в хазните на местната власт, която получава голям дял на финансиране от
имуществени данъци. Приходите, събрани от данък на имотите намалява от 14,100 милиарда
щатски долара през 2009 г. до 12,8 милиарда щатски долара през 2012 година.
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Вкусна българска храна по поръчка
Nini's Steak Hoagies
Ви предлага голям избор от ястия за частни и обществени мероприятия.
Можете сами да подберете менюто за Вашето
парти от богатия асортимент на предлаганите
предястия, салати и oсновни ястия.
Някои от нашите предложения:
- топли и студени предястия,
- различни видове салати и гарнитури,
- основни ястия: агнешка и пилешка дроб
сърма, мусака, руло "Стефани", печено на фурна пилешко (бутчета/гърди), агнешко
печено на фурна, традиционна скара.
Български погачи, баници, козунаци, козуначени и пандишпанови рула и други.
Отлично качество и превъзходен вкус.
Доверете се на нашите професионални умения и очаровайте Вашите гости!
За повече информация и поръчки, тел. (248) 882-0595 Люба Иванова

Нотариални заверки в Метро Детройт
За читателите, които имат нужда от нотариална заверка на
документи, представяме информация на наши съграждани
oт Метро Детройт, които могат да правят такива.
West Bloomfield
Димитрина Колева
dimitrinak@yahoo.co.uk
7002 Drake Rd., West Bloomfield, MI 48322

Wixom
Ирена Миланова
(248) 219-8858
irenam@stoykoconstruction.com
Waterford
Димитрия Начева
(248) 622-0774
dnatcheva@yahoo.com
Farmington Hills
Илияна Георгиева
(248) 939-0401
ilianadtw@hotmail.com
Troy
Бистра Макнев
(248) 224-0619
maknev@sbcglobal.net
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Пътешествието на семейство Жулиет
Продължение от миналия брой
Бяхме решили да се прибираме в
САЩ, когато дойде време за училище.
Моите проучвания на училищата в САЩ и
България показаха, че не мога да намеря
по-добро от Арменското училище в
Пловдив. Арменското е най-старото
училище в България. По-старо е и от
Априлската гимназия в Габрово. Намира
се на върха на Стария Пловдив и от 180
години насам винаги е било училище. В
двора му се намира арменската църква, а
най-хубавото за първолаците е, че си
Лапидариума в Стария Пловдив
имат отделна къща със собствен двор. Аз
исках Марти да не е стресиран, а да отива с
радост и желание на училище и така и стана. Толкова много му хареса обстановката, децата и
учителите, че го бе страх да се разболее, за да не изтърве час в училището. С желание ставаше
всяка сутрин и тичаше пред мен нагоре към стария град, а вечер след училище не му се тръгваше
и с часове играехме в двора и в лапидариума. След това слизахме на главната улица, централния
парк и завършвахме с разходка из гребната база. Района околко гребната база е рай не само за
разходки, а и за любителите на спорта от всички възрасти.
Ако питате сина ми кое бе най-хубавото от първи клас ще каже, както всяко
дете, междучасията и обядите. И как да не са. Междучасията си прекарваха на двора в градината
на къщата на първолаците. От
прозореца в класната стая се радваше
на прекрасна гледка към хълма с
любимия му паметник на Альоша. А за
обяд ги водеха в съседния ресторант
Улпия, където се наслаждаваха на
прясно приготвено обедно меню в
невероятна атмосфера. Ресторант
Улпия е един от най-старите и найкрасиви ресторанти в Пловдив.
Представлява реставрирана
възрожденска къща на две нива с чудна
градина. Храната бе изключително
добра и обяда бе само 2.70 лв. (за супа,
основно ястие и десерт). Много пъти и
ние с Дан ходихме да похапнем с
децата.
Когато избирахме училище за Марти всички ни казваха – избирай учителите, не училището.
Ние улучихме джакпота с учителките на Марти. Сърцето ми се стопляше, когато виждах как бивши
ученици на госпожа Маги Тагарова и госпожа Мумджиева не минават покрай тях без да ги
прегърнат! Те ни бяха като ангели, пратени от небето. Дадоха толкова много от себе си. Госпожа
Тагарова идваше в училище преди да й започне работното време, за да се занимава
допълнително с моя син без никой да я моли или да й плаща за това. Като се има предвид, че в
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Пътешествието на семейство Жулиет
началото Марти не искаше да каже дори две думи на български език, а сега свободно чете и пише,
може да си представите колко много дължа на учителките му. Те с толкова професионализъм и
любов учеха децата, че успехите не закъсняха. Малкият ни син като го питаха колко е голям все
казваше, че скоро ще е в първи клас и ще бъде ученик на госпожа Мумджиева и госпожа Тагарова.
Нямам думи, с които да опиша благодарността и респекта, който имам към тези прекрасни
учителки, към директора и останалия
персонал в училището.
Няколко дни в седмицата ги
водихме на плуване в много добър
басейн в едно училище. Цената за час
плуване с треньор и инструктор бе
5лв., водата бе топла и кристално
чиста. Ние с Дани пиехме кафе в бар
Де Ниро отсреща, а след това всички
ходехме да похапнем в ресторант
„Воденицата“. Горещо ви
препоръчвам да посетите тези
места, ако сте в Пловдив. Намират се в
някогашния скучен квартал Тракия,
който сега е обновен и има много
интересни ресторанти, бирарии,
детски центрове и какво ли още не.
Няма нужда да споменавам, че
въпреки ниските цени храната в тези
ресторанти е божествена – супите, чевермето,
традиционните български гювечета,
прекрасното червено вино през зимата и
студена Каменица през лятото – всичко това в
приятна компания те кара да се чувстваш в
рая.
Всеки ден като водих Марти до
училище и се качвахме по калдъръмените
улички на Стария град подскачахме от радост.
На връщане към къщи винаги минавах през
църквата “Св. Константин и Елена“ – найстарата църква в Пловдив, където през 2003
сключихме църковен брак и благодарих на
Господ за щастието, което ни дава!
Така и не намерихме причини да не
обичаме и благославяме дните си в България.
Да, има много проблеми в страната ни, но нима в САЩ няма? Коя ли страна си няма
плюсове и минуси? Ние просто се заобиколихме с прекрасни приятели и добри хора, така че и
дните ни там бяха прекрасни и щастливи.

Мариана Джулиет
www.MarianaJuliette.com
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Новият Изборен кодекс – сбогом на излюзиите
Адвокат Иван Груйкин – вашият представител по
въпроси, свързани с българското право
с офиси в САЩ и България
За контакти: 702 767 3309
gruikin@gruikinlaw.com
www.gruikinlaw.com
Иван Груйкин е изявен български адвокат с над 20-годишна юридическа практика. Автор
на множество публикации в български печатни и електронни медии по въпроси на
съдебната система и върховенството на закона. Учредител и председател на Гражданска
инциатива „Справедливост“, от името на която води едни от най-успешните съдебни дела в
България срещу незаконните такси, както и множество колективни искове на засегнати
граждани. Чест гост на телевизионни и радиопрограми по правни и политически въпроси.
На 21 февруари 2014 г. Народното събрание гласува нов Изборен кодекс. С това приключи
поредният театрален сезон на трупа „Парламент“. Липсата на овации е разбираемо с оглед
качеството на продукцията, но няма и бурни освирквания. Това е и програмата максимум на найновото издание на българския политически театър – да не се допусне появата на никаква
алтернатива – и като жанр, и като изпълнители – и всичко да си продължи постарому. Дори и с
цената на пълното безразличие на уморената и обезверена публика – важното е да се запази
монопола на финансираната от бюджета формация и недопускането на нови играчи. Разбираемо
и очаквано е поведението на изпълнителите от БСП, ДПС, ГЕРБ и Атака. Жалко за измамените
зрители. Промяна на изборните правила и нов изборен кодекс бяха основните искания на
протестиращите. Въпреки това приетият кодекс бетонира пълната власт на партийните централи
върху резултатите от изборния процес. Няма мажоритарни избори, няма смесена система, няма
дори реални преференции в пропорционалните листи – въпреки протестите, въпреки щедрите
обещания за промени.
Нещата отново са в изходна позиция. Дори по-зле – защото мнозинството вече няма нито
енергията, нито желанието пак да излезе на улицата. И защото няколко месечните протести не
успяха да фокусират ума и енергията на хората върху същността на това, което може да промени
самия политически модел. Как стана така че ние, преживелите откровените лъжи на социализма,
позволяваме на днешния му подобрен вариант отново да ни натика там, откъдето си мислехме, че
сме излезли? Преди четвърт век беше невъзможно да се гласува за никой друг освен посочения
от Партията кандидат. Днес можем да избираме измежду кандидатите на няколко Партии, или
дори да си направим собствена партия, с която да пробиваме изборната бариера. Първото
отдавна не ни въодушевява, и затова все по-често в деня на избор отиваме „за гъби“ или
гласуваме „с отвращение“. Второто на практика е невъзможно – освен ако не се казваш Симеон,
Бойко, Волен .... Това са двете възможности, които ни се предоставят. Категорично не може да
избираме личности, които в нашия избирателен район се борят с други личности – партийни или
независими. Вместо това трябва да избираме от листи с предварително одобрени партийни
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послушници.
Абсурдно е най-често повтаряното клише срещу мажоритарната избирателна система – че
така мафията (олигархията) щяла да си купи всичките кандидати. Извинявайте, но къде ни е умът?
Че мафията – тя е възможна именно благодарение на сегашното политическо (партийно) статукво.
Върхът на мафията са партийните върхушки на управляващите партии, мафията не е нищо
различно от БСП, ДПС, ГЕРБ, Атака, техните „обръчи“ и техните „порции“. Те са политическото
крило на мафията, без което и нейното икономическо поделение не може да съществува. Кой още
вярва, че Бойко Станишев или Ахмед Сидеров ще са бариера срещу икономическата власт на
Цветан Божков и Васил Василев? Те са скачени съдове, двете страни на една и съща монета – как
тогава едното ще е бариера срещу другото, бариера на самото себе си?
Пропорционална избирателна система не означава задължително мафия и власт на
олигархията. Вярно е обаче, че навсякъде пропорционалната система (при различните й
разновидности) означава повече власт за партийните елити, и по-малко власт за гражданите. Т.е.
– пропорционалните избори са отдавна легитимиран начин за отнемане на народен суверенитет
за сметка на политическите корпорации на елита. Разбира се – това е прикрито зад напоителни
обяснения как партиите са гарант за
политическото,
за
сблъсъка
на
политически тези и идеи, за ясното
поемане на политическа отговорност и
т.н. Всъщност е точно обратното –
пропорционалната избирателна система
води до монополизиране и парцелиране
на политическото пространство между
субекти, които имат своите чисто
корпоративни цели и интереси. Народният
суверенитет е опосреден по начин, който в
края на краищата води до отчуждаване на
хората от политическа и обществена активност и до пълно делегиране на гласа им на
професионална политическа каста. Резултатите може да се видят много добре на днешния
европейски политически терен – безидейност и конформизъм, нарастваща власт на неизбирани
от хората бюрократи, липса на обществена и удавена в регулации икономическа активност,
превръщането на съдебната власт и правосъдието в елитарна и независеща от мнението на
хората добавка към политическата система. Вместо вулкан от политически, икономически и
управленски идеи, който да блика от половинмилиардното европейско човешко море,
наблюдаваме една уморена територия, загрижена единствено да запази изплъзващите й се
благоденствие и комфорт. Причината за това е в цялостната политическа действителност,
основана на силното опосредяване на народния суверенитет и налагането на елитарни,
кабинетни управленски и икономически модели, представяни за връх на европейския
хуманизъм, цивилизованост и разум. Всъщност, в напъните си за изкусуряване на съвършената
политическа и икономическа действителност европейските лидери напълно изгубиха смисъла.
Което се случва винаги, когато някой си присвои правото да говори от името на останалите по
най-важните въпроси в живота им – независимо дали се нарича Съветски или Европейски съюз.
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Моделът на обезвластяването на народа за сметка на все по-овластените елити в България
е потискащо очевиден. Имаме народно събрание, за което реален шанс имат предварително
одобрени от партиите кандидати. Изпълнителната власт е функция на така избраното народно
събрание. Гражданите нямат изобщо думата при овластяването на съдиите и прокурорите. Имаме
Конституционен съд, който също не се избира от нас – и реалната му функция е да бъде патерица
на властта (гражданите дори не могат да го сезират). Има и Комисия за защита от
дискриминацията, Комисия за защита на конкуренцията, Национален омбудсман, Комисия за
защита на потребителите, Комисия за предотвратяване и установяване конфликт на интереси, и
т.н. Много органи, много власт, много защита .... Но нито един от тях не се избира от народа и не
се контролира от него, нито може да се отзовава. Цялата тази бутафория има ясни цели – да
прикрие факта, че няма разделение на властите и независимо правосъдие, и да обслужва властта.
Ако имаме истинско, избирано от хората правосъдие – защо тогава са ни нужни всички тези
измислени органи? И затова символи на конкуренцията в българския бизнес са Валентин Златев и
Делян Пеевски; конфликти на интереси се разкриват основно в личното тефтерче на
председателя на Комисията, а председател на управляваща партия законно получава хонорари за
милиони; българските потребители са най-защитените потребители (но самите те не го знаят);
омбудсманът е толкова независим и ефикасен, че управляващите ги тресе страх от него, и т.н.
Тази тенденция на обезвластяване на суверена чрез многобройни органи и институции,
които не се избират и не се контролират от хората, отдавна доминира в Европа. Комисии за
всичко, за което може да се сетите, Съд на европейския съюз в Люксембург, Европейският съд за
защита правата на човека в Страсбург, Европейски омбудсман, национални омбудсмани......
различни и аналогични на споменатите по-горе български специализирани органи и юрисдикции,
които допълнително трябва да защитават правата на гражданите. Всички тези органи не могат да
скрият простия факт, че властта и правосъдието в Европейския съюз съществуват все повече сами
за себе си, а бюрокрацията и регулациите са в стихията си. Натоварени с изключителна власт
органи и институции, които никой не избира, и съответно – никой не контролира. Може ли при
тях да има различен резултат от този, с който неизменно приключват всички мегаломански
социалистически авантюри?
На 17 февруари в САЩ се
празнува един от националните
празници – Деня на президентите.
По
този
повод
посетих
библиотеката на президента Рейгън
в Калифорния. На няколко места
имаше театрални импровизации на
значими случки от американската
история. За пореден път си дадох
сметка за това, което се е случило в
Новия свят преди не много повече
от двеста години. Едни хора,
израснали в свобода и отстояване
на своята собственост и права,
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решават да се отърват от колониалната власт, която не са избирали, и в която не са представени.
И построяват своята нова държава така, че те – народът - да дават всички власти и да отнемат
всяка власт, когато трябва. Британците (тогавашните господари на света) и повечето европейски
елити са били убедени, че този наивен американски експеримент няма да успее, че избирането на
всички власти от народа е опасно и нелепо, че рано или късно американците ще се върнат в
лоното на майката Британска империя и т.н. И тогава надменните европейски елити са презирали
и отхвърляли простата, справедлива и работеща логика на американското конституция и
държавно устройство – по същия начин, по който европейските бюрократи и днес иронизират
принципите и практиките на американската политическа система. Обикновените колонисти са
били убедени, че народът трябва да има цялата власт и да я делегира по ясен, логичен и прост за
разбиране и упражняване начин. И това е направило Америка уникален пример на свобода, успех
и богатство.
Затова въпросът за избирателната система в никакъв случай не е експертен разговор за
технологии или целесъобразност. Той е част от идеологическия дебат за начина, по който се
упражнява властта. Не ни трябват внушенията на професори-всезнайковци за тънкостите на една
или друга избирателна система, а да проявим здрав разум и житейска логика в собствената си
преценката как всички власти да зависят в максимална степен от нас. Да си дадем сметка, че
народният суверенитет се проявява в максимална степен при мажоритарния избор на парламент,
при отделен избор на изпълнителната власт, при прекия избор на съдии – точно обратното на
това, което е в България днес. Без разбирането, че обезвластяването на народа (във всички
власти) е фундаменталният дефект на българския политически модел, който трябва да бъде
променен - статуквото ще продължи да се възпроизвежда, а ние ще гласуваме с отвращение.
Иван Груйкин

Покана за народни танци с трио «Веселба»
На 8 март фолклорната група в Ann Arbor ви кани на
International Folk Dancing
с участието на трио "Веселба".
Място: Gretchen's House (2625 Traver Blvd, Аnn Arbor)
Време: 7 p.m. - 10 p.m., Вход: $10 възрастни, $5 студенти
Трио "Веселба" се състои от Chris Rietz, Bruce Sagan и Nan
Nelson. Те специализират в българска и скандинавска музика,
но свирят и много друга балканска фолклорна музика.
OLD WORLD DANCE CLUB ви кани на танци всеки петък, 20:00 – 23:00 часа в St. James Church,
Ferndale (9 миля и Woodward). Интернет-страницата им е www.detroitfolkdancing.com. Таксата от $7
включва безалкохолни напитки и леки закуски.
В понеделник мястото на срещи е Mahany Senior Center в Royal Oak. Танцува се всичко – български,
румънски, израелски, гръцки, цигански, унгарски и какви ли още не танци. Танцува се от 20.00 до
22.00 ч. с малки почивки. Таксата е само $3.
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По инциатива на Антоанета Бейм започваме поредица, в която
ще представяме съвременни български автори. Само 3 дни след
като получихме отговорите на Веселин Стоянов, научихме
тъжната новина, че той е починал на 5 март. Поклон пред
светлата му памет.

Веселин Стоянов е роден на 13 април 1957 г. в гр.
Казанлък. Завършил е Пловдивския университет "Паисий
Хилендарски", специалност "Български език и литература".
Работи години наред като кореспондент на в. "24 часа" в
родния си град. Автор е на сборниците с разкази: «
Шлагери» (1992, 2002), “Вечеря с ангели» (1995),
"Сантиментална като пума" (1999) и сборниците с есета
"Белите полета на спомена" (2000), "Забравената уговорка с Бога" (2003). Пиесата му
«Лщбов, сънища, думи и … други изображения на смъртта» печели Втора награда на
конкурса "Нова българска драматургия" (Шумен, 2001). Сценарист на документалните
филми за Чудомир: "Последният Чудомир" (1985; в екип за сценарий и режисура) и "Съдба
до съдба" (2007). Получава Специална награда за проза за новелата "Късна меланхолия" на
Национален студентски конкурс (Шумен, 1980), награда за сценарий за късометражен
филм "Без докачение" (Бургас, 1982), специална награда за разказ в конкурс на сп.
"Армейска младеж" (1984), награда за разказа "Намигаща японка" на Фондация
"Чудомир" (1990), награда за разказа "Пътят към Мосул" в конкурса "Пристигна
човек..." (LiterNet, 2003). Пиесата му "Любов, Сънища, Думи и ...други изображения на
Смъртта" печели Втора награда на конкурса "Нова българска драматургия" (Шумен,
2001), а пиесата "Моделът и неговият Художник" - поощрение (Шумен, 2003). Книгата му
"Забравената уговорка с Бога" е отличена с премия от Фондация "Чудомир". За пиесата си
"Истинската история на Мона Лиза" получава годишната награда на СБП за 2007, а за
романа "Аутопсия на тялото" (публикуван на македонски и на сръбски) става носител на
годишната награда на СБП за 2008 г. Член на Съюза на българските писатели. Колегите и
приятелите му често го наричат "Гения".
- Разкажи ни за последната си книга.
- Последната ми издадена книга се нарича “Седем пиеси към един реквием“ и е един опит да
надникна в света на знаменития български пианист Васил Генов. Този изключителен млад човек, за
съжаление, на 13 април 2007 година получава инсулт и две седмици по-късно почива в
Медицинската академия в Лиеж, където е трябвало да изнесе голям концерт на 4 май. Запознах се с
майка му, една също бележита пианистка и някак разбрах, че ще напиша тази книга. В живота на
Васко имаше нещо дълбоко символично с мен. Денят на неговата трагедия, 13 април, всъщност е
моят рожден ден. После в дните, когато писах за тази книга, усещах много близки за мен неща,
сякаш познавах Васко и бяхме приятели. Това беше книга, особена и различна, книга, която
излизаше от музиката на Васко. В продължение на близо година аз слушах негови изпълнения на
дисковете, които ми подари майка му. Освен всички тези неща, които го издигат на пиедестал, през
1995/96 година Васил Генов завършва Кралската консерватория в Брюксел и получава степен
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„Лисансие по изкуствата“ Същата година получава и наградата „Гран при“ на Консерваторията.
През 2000 година е поканен за преподавател в Кралската консерватория в Лиеж. През 2002 година
става и преподавател в Националната музикална академия в Люксембург.
През тези години той създава изключително широк кръг от запознанства, в който влизат
музиканти, лекари, адвокати и финансисти, както и други известни хора в Белгия и по света. През
февруари 2007 г. е поканен да свири в Люксембург по случай приемането на България в
Европейския съюз. Тук ще спомена нещо интересно: в началото той отказва поканата, защото е
единствения творец от България. Васко Генов се съгласява едва, когато в концерта са включени и
други български музиканти по негов избор. Ето един човек, който ме впечатли. В книгата включих
няколко есета за него и самото кресчендо на творчеството, независимо дали свириш или рисуваш.
Техните заглавия са: „Решетъчната структура на Живота”; „Дуендето на Звездоброеца”; „Мисълта
на звуците или звуците на мисълта”, „Седемте осми от айсберга на таланта”; „…Ние сме
едновременно лъвът и антилопата…“; „Детската
искреност на принца на музиката”; „Човекът не е
Остров, вътре в себе си затворен“. И сега изпитвам
изключително удоволствие, когато си спомням за
работата по тази книга. Но всъщност истински
последното, което сам написал е една пиеса по
разкази на Чудомир, която се нарича „Без докачение,
моля…“ и се играе от ДТ „Гео Милев“ Стара Загора
повече от 50 пъти за една година в цялата страна.
- Опиши усещането да си съвременен български
писател.
- Честно казано малко ми е трудно да опиша какво е
да си писател. Често съм казвал, че писателите са
разказвачи на приказки. Читателите си остават деца щом се захващат с това занимание – да четат
книги. Особено при днешното нашествие на електрониката. Но в четенето на книгите има някакво
тайнство, някакъв заговор между писателя и разказвача. Има някакво доверие между двамата,
защото единият ще ти разказва приказка, а другият ще я оценя. И, надявам се, честно. В това има
известен заговор – и двамата бягат от обществото и потъват в една история, за да могат после, зад
гърба на същото това важно общество с надути бузи, да си намигат или тананикат. Тоест те са
пазители на съкровена тайна, която само те си знаят. Това е, според мен, усещането да си писател!
Колкото до български писател, защото в това се състои въпросът ти, нещата са доста трудни,
както е трудно цялото ни общество. Аз самият не вярвам в мантрата „български писател“.
Българският писател загуби своето достойнство, зад гърба му махат с петте пръста на ръката си и с
намигане обясняват – писател човек. За да издадеш книга трябва да събереш пари, за да платиш на
издателството. Което ти издава книгата и я разпространява, но не ти плаща нито стотинка хонорар.
Добре е, че издателството с което аз работя (ИК „З. Стоянов“) от време на време ми дава по някой
хонорар, но това са пари, които да ме спасят от мизерията на ежедневието, отколкото да се посветя
на тази си дейност и да се храня от нея.
Но все пак да бъдеш разказвач на приказки е неземно усещане…
- Когато пишеш, несъмнено влагаш и вдъхновение, и труд - кое преобладава при теб?
- Да си призная, аз съм малко мързелив писател. За три десетилетия имам само 12 книги. Но
въпросът ти е жесток и трябва да си отговоря, заради теб!, откровено. Всъщност искам да пиша
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книги, които не приличат на другите. Сюжетът, героите и всичко онова, което създава една книга,
днес е добре познато. Хората имат широк достъп до литература за това как се пише литература. И
от там нещата като че ли стават лесни. Вземаш две-три хубавици, омесваш ги в любовен
триъгълник с още двама богати баровци, има някакво наследство, появява се внезапно убиец и така
нататък… виж поредния сериал. Това е лесното на телевизията, че много-много не подбира. Само
дето ти не пишеш за телевизията. И киното. Ти пишеш, за да разкажеш приказка. На човек, който
веднъж ти е повярвал. И тя трябва да е нова, интересна, чудата, за да се запомни… и тук вече идват
трудностите. Затова ми е по-лесно да обяснявам т.н. паузи в писането с творчески мързел. Но
истината е, че трябва да търсиш автентичното в живота. Тогава няма начин да не се получи.
- Кои са темите, които те вълнуват най-много и защо?
- Любовта естествено, защото и до днес, на 56 години, все още не ми е ясно защо се ражда и
изчезва. Как озарява човек отвътре и го кара да бъде добър и щастлив или как го кара да живее с
ръждясало сърце. След живота, любовта е най-великата загадка. Разбира се, вълнуват ме теми, в
които хората живеят мизерно или пък в охолство и как идеята за смъртта, убийството или
загърбването на света пониква като плевел в душите им.
- Коя от твоите собствени творби ти е любима?
- Романът „Моделът и неговият Художник“. Тук го казвам с известна уплаха да не би другите ми
книги да се обидят, защото книгата е живо същество. Също като писмото, което изпращаме до скъп
за нас човек. Но ще си призная, че Моделът… ми е скъп и по лични причини и хора, за жалост
далеч от мен. Приятели, хора, преподаватели в университети и т.н., ме убеждават, че „Аутопсия на
Тялото“ е по-значима, аз си харесвам „Моделът…“ Аз си знам защо…
- Кои са любимите ти писатели и книги?
- В различните години откривах различни автори, но в началото, когато се отървах от
задължителните листове за четене през лятото, се хванах с Хемингуей. Той ми харесваше със
свободата, която излъчваше, войните които водеше и жените, които целуваше. Така по пътечката
открих Фитцжелад, Сароян, Джон Чийвър, Стайнбек и въобще онази прекрасна плеяда американци,
които изведнъж станаха основата на добрата литература в България.
След тях обаче попаднах на Габриел Гарсия Маркес и то на най-прекрасната книга: „Сто
години самота“ След нея нищо нече не беше същото. Като бесен се заравях в останалите негови
книги, после и в книгите на другите латиноамериканци Кортасар, слепия като Омир, Борхес и
прочие писатели от тази част на света.
Ето как се случва чудото:
„Много години по-късно, пред взвода за разстрел, полковник Аурелиано Буендия щеше да си
спомни онзи далечен подиробед, когато баща му го заведе да види леда. Тогава Макондо беше село
с двайсет къщи от кал и тръстика, построени край брега на една река с бистри води, които се
спускаха по корито от камъни, бели и огромни като предисторически яйца. Светът беше толкова
скорошен, че много неща нямаха име, и за да ги споменат, трябваше да ги посочват с пръст. Всяка
година около Месец март дрипаво циганско семейство опъваше палатката си близо до селото и с
голяма дандания от пищялки и барабани представяше новите изобретения. Най-напред донесоха
магнита. Снажен циганин с планинска брада и врабешки ръце, който се представи под името
Мелкиадес, свирепо разкри пред всички онова, което той самият наричаше осмото чудо на мъдрите
алхимици от Македония. Тръгна от къща на къща, повлякъл две метални слитки, и всичко живо се
изплаши, като видя, че казаните, котлите, клещите и мангалите изпопадваха от местата си, а
дървените части скърцаха от отчаянието на гвоздеите и винтовете, които се мъчеха да се разковат, и
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дори отдавна изгубените предмети се появяваха там, където най-много ги бяха търсили, и се
мъкнеха в шумен безпорядък подир магическите железа на Мелкиадес. „Нещата имат собствен
живот — тръбеше циганинът грубо, — цялата работа е да им пробудиш душата“. Хосе-Аркадио
Буендия, чието безмерно въображение отиваше винаги отвъд находчивостта на природата, и още
по-нататък от чудото и магията, си помисли, че е възможно да използува онова безполезно
изобретение, за да изтръгне златото от земята. Мелкиадес, който беше почтен човек, го предупреди:
За това не става.“
- Има ли тема, по която ти се е искало да пишеш, но не си успял досега?
- О, има много теми, но аз се опитвам да намеря разкошната рокля за тяхната същност. Не искам
темата да излиза в евтина рокличка, това е жалко и сълзливо издание, което разни дами четат, само
и само да минава времето. А времето и без това си минава – заради това не искам да го пропускам.
После става много късно! Пък си имам и девиз: „Прави каквото трябва, пък да става каквото ще!“
- Какво да очакваме в близко бъдеще от теб?
- Работя върху един роман, който се нарича „Поглед от верандата“. Кой знае защо поставих на тази
книга подзаглавие: -капричос-. В нея ще се опитам да разкажа за днешното време, за всичките
халюцинации на ХХ и първите две десетилетия на ХХІ век в нашето печално Отечество.
- Твоето послание към българските емигранти?
- Ще разкажа една история. Моят дядо Желю, заедно с брат си Петър участвали в превземането на
Одринската крепост. В редиците на славния 23 пехотен шипченски полк. Даже двамата братя
изнесли на ръце лафета на круповското оръдие на една от стените на крепостта. След което
започнал огън по защитниците на същата тази крепост, наричана от европейските военни
специалисти непревзимаема. След като се уволнили от полка двамата братя поели за Америка.
Защото герои-герои ама нямат нивици. Често гледам една стара пожълтяла снимка – двамата братя
покрай един Форд - Т, ама иначе толкова малки, сигурно за да се види американската кола. Така да
1925 година, когато първата жена на дядо ми Желю умряла и той получил писмо да се върне и да си
гледа децата. Инак няма кой! В къщи се пази и един пасаван, в който пише, че именно на 13 април
1925 година дядо ми влязъл България. Пак съвпадение, защото ако то не беше се върнал нямаше да
съществува нашето днешно семейство, тъй като баща ми е роден през 1929 година. Неговият брат
останал там, работил много и накрая писал, че иска пари да се върне в България. Поне така
разказват, вероятно е искал да му издействат някакво разрешение да се върне в родината си. Докато
се разшетат нашите хора от Америка пристигнало писмо, че той починал. Както отивал на работа в
американския си автомобил спрял на едно кръстовище и повече не потеглил.
Много съм мислил върху тази приказка от живота и винаги съм се чудил какво да кажа на
много от моите приятели, които отидоха по всички краища на света, за да се опитат да живеят по
друг начин. По-човешки! Да се надяваме, че ще успеят. Аз искрено им стискам палци и се надявам
понякога да бъда полицай на онова кръстовище и винаги да им давам път с предимство, защото не
искам нито един българин да изстине в чуждата земя.

Интервюто направи: Антоанета Бейм
Можете да прочетете разкази и части от романите на Веселин Стоянов на този линк:
http://liternet.bg/publish7/veselin_stoianov/index.html
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Поздрави
«Срещнали се над поляните зелени
сливенския вятър и варненския бриз.
Вяли през безкрайните предели,
спретнали голям сюрприз
и във облаците бели
със цвета на любовта,
нарисували в дантели
две греещи сърца!»
Бистра Макнев

Честито казваме на нашите приятели Мария и Стоян,
които вече са семейство!

В разстояние на пет дни, нашите скъпи приятели
Жени и Радко Хаджиеви станаха баба и дядо на
внучка Ела и внук Джулиан. Желаем им от сърце
щастливи мигове с малките съкровища и крепко
здраве, за да им се радват за много години напред.
Цвета и Желчо Тончеви

Immigration and International Attorney
Ensley & Associates, LLC
Тел. 202-600-7843
1629 K Street NW Suite 300,
Washington, DC 20006
office@ensleylaw.com
www.ensleylaw.com
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Phone: 586-219-8710
E-mail: info@bulgariansindetroit.com
3542 Marc Dr, Sterling Heights, MI 48310

www.BulgariansInDetroit.com
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