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Бележка на редактора
Февруари е! Малък Сечко май ще
ни пропусне тази година, но едва ли
някой ще му се разсърди за това. С
радост видях в градината ни първите
кокичета! Според традицията, след
Атанасовден (18 януари) времето
започва да се оправя.
Магазинът на фирма „Неси“ в Sterling Heights
вече предлага колбаси. Специално за любителите на
шкембе чорба, работливата Наси ще я приготвя в
неделя. Вижте адреса на магазина на 5-та страница и
подкрепете българското.
На 21 февруари е Международният ден на
майчиния език. Това е празник и за децата,
родителите и учениците от училище „България“, което
се посещава от 60 деца. Ако искате и вие да се
включите, пишете ни на info@BulgariansinDetroit.com.
На 6 март жителите на Метро Детройт и съседите от Уиндзър, Канада ще могат да
гледат филма за Васил Левски.
На 13 март е празника на танцов ансамбъл „Извор“ със специалното участие на
талантливата Деси Добрева. Вижте цялата обява на 7-ма страница.
В няколко предишни броя публикувахме зов за помощ от Християн Колчаков. Оказа
се, че е получил само $100, а в България са се озовали много повече хора. Християн беше
в България, но тъй като не събра достатъчно пари за операция, е провел лечение с лазер
с добри резултати. Планува да продължи лечението, но за това му трябват още средства.
Християн има нова банкова сметка и телефонен номер. Винаги съм мислела, че има
добри хора в Метро Детройт, които биха помогнали на това младо момче.
Даниела Начева, редактор на в-к «Българите в Детройт»

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!
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Спортен турнир в памет на Пепи
Има събития в Метро Детройт, които не мога да
пропусна и хора, които уважавам и на които се възхищавам.
Един от тях е Таня Георгиева. За трета поредна година тя е
организатор на спортен турнир за деца гимнастици в памет
на съпругът й Петър Георгиев. Който я познава, знае колко е
слабичка, работлива и упорита. Житейските трудности не я
спират. Пожелавам й здраве и сили, за да продължи
инициативата. По българската телевизия в Чикаго се излъчи
репортаж от турнира.

Състезанието се проведе в залата на спортния клуб
«Европейски звезди», създаден от Петър и съпругата му Таня
преди 7 години. Петър Георгиев в бил гимнастик в Българския
национален отбор и има
над 20 години стаж като треньор в Мичиган.
Мениджърката на клуба Ерин Кук сподели:
«Близо година организираме това състезание.
Участват над 500 гимнастици. Всички тук са
дошли заради треньора Петър Георгиев. Той беше
забележителен мъж. Аз съм работила шест години
с него. Той беше треньор на дъщеря ми и беше
направил видео от нейното първо превъртане на
греда. Още пазя това видео. Петър много ни
липсва.“
Сред треньорите на участващите отбори тази година беше Екатерина Ангелова,
дъщеря на гимнастици, която се занимава с любимия спорт от 3-годишна: „Аз съм
треньор в спортен клуб в Брайтън, Мичиган. Майка ми и баща ми познаваха Пепи и
сега ние сме дошли на състезанието, за да покажем колко го обичахме. Той много ни
липсва. Беше добър човек и когато бяхме с него ни правеше щастливи.“
Организаторите на турнира бяха подготвили специална витрина с медалите,
спечелени от Петър Георгиев по време на активната му спортна кариера. Сред
експонатите е костюма, с който
е участвал в Олимпийските игри
в Сеул през 1988 г.
Възпитаниците на Петър
Георгиев си спомниха за
любимия треньор, който ги е
учил да станат шампиони и с
радост научиха да казват на
български език „Аз съм
шампион“.
Даниела Начева
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Покана за прожекция на филм за Левски
Имаме удоволствието да ви поканим
на прожекцията на нашумелия филм
"Дякон Левски".
„Дякон Левски“ е първият
български, исторически,
пълнометражен филм за Апостола
от 2015 г. и разказва за живота и
делата на Васил Левски.
Прожекцията на филма ще е само на
6 март, неделя от 16:30 часа
Възраст: 12+
Филмът е на български език с
английски субтитри.
Цени на билет: $12 (до 4 март)
На вратата: $20
Troy Community Center
3179 Livernois Rd, Troy 48083
Телефон за допълнителна информация: 248-802-6947 Нели
Очакваме всички българи и заинтересовани чужденци!

Предложение за работа

4 WAYS, LLC
Предлага съвместна работа на шофьори със собствени камиони както и
само шофьори със CDL.
Коректно отношение, конкурентни цени и други предимства, които ще
откриете само при нас.
Вие избирате дестинацията!!!
За информация: 248-802-1538, 586-873-4847
fourwaysllc@yahoo.com
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Български кулинарни продукти в Детройт
От тази седмица магазин „Неси“
предлага и колбаси: салам „Камчия“,
бабек, създърма, шунков салам,
смядовска луканка, кренвирши, кашкавал
и сирене (овче и краве) в различни
опаковки.
Тук ще намерите също захарни
продукти - вафли, локум, бонбони,
меденки, бисквити, лукчета, халва,
както и нишесте, солети, чай,
подправки (включително чубрица), крем
„Здраве“, розова вода, минерална вода
„Девин“ и боза.
Атанаска Ангелова приготвя
любимите тестени закуски: банички,
рогчета, кифлички, тутманици, баклава
и други.
Всяка неделя ще се предлага шкембе чорба!
Специално за 1 март вече има и мартеници!
Nessie Foods приготвя, предлага и доставя
разнообразно меню и кетъринг услуги за вашия дом,
офис или мероприятие.
Продуктите се приготвят в нашата
професионално обoрудвана кухня, която ни позволява
да изпълняваме поръчките бързо и качествено.
За пълно меню, цени и поръчки:
(586) 365-9510 Наска, (586) 292-7312 Катя
www.nessiefoods.com, facebook.com/nessiefoods

Адрес: 42124 Van Dyke Road,
Sterling Heights, MI 48314
Работно време:
понеделник: 9:00ч. – 20:00ч.
вторник – петък: 15:00ч. – 20:00ч.
събота: 9:00ч. – 19:00ч.
неделя: 11:00ч. – 18:00ч.
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Експертно изготвяне на данъчни декларации
Гарантиран професионализъм и пълна
дискретност!
Професионални услуги:
• Оформяне на лични и бизнес данъчни
декларации
• Данъчен съвет
• Данъчно планиране
• Защита при данъчен одит
• Консултации при бизнес стартиране
Иван Сарафов, CPA, MST
Cell: 313.269.6916, Email: ivansarafov@yahoo.com
Berkley, Michigan

Изява в американско училище
По традиция през февруари в
основните училища в Рочестер се провеждат
международни фестивали. Не за първи път
нашето семейство представя България в
North Hill Elementary School. Във фестивала са
участвали и са ни помагали и наши приятели
- кой с български народен танц, кой с
подредбата на нашата маса със сувенири, кой
с приготвянето на вкусна, топла баница.
Дъщеря ми Антония е винаги много
развълнувана от събитието и горда да види
родния флаг в училището си. Тази година на
фестивала бяха представени 20 държави.
Децата имат паспорт и вземат печат от всяка
държава, която са посетили. Ученици и
родители научават поне по един любопитен
факт и почти на всяка маса има традиционна
храна. Това прави фестивала успешно
събитие, което не бива да бъде пропуснато и
ние участваме в него с много голямо
удоволствие и разказваме на повече хора за
България!
Даниела Дончева
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ЗАПОВЯДАЙТЕ НА ФОЛКЛОРЕН КОНЦЕРТ
по случай 5 години от създаването на
ансамбъл «Извор»
със специален гост Деси Добрева
13 март, неделя 2016
5:30 - 7:00 вечеря ($15/$5 деца)
7:00 - концерт, Вход: $30
пенсионери и деца (16-21г.)- $15
Заявки до 10 март:
248-613-3426 Кремена
kremi_usa@yahoo.com
248-778-5573 Нели
Balkan American Center
1451 E. Big Beaver, MI 48083
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Покани за народни танци
Ако ви се танцува, но все отлагате първия урок,
защо не опитате през тази година!
Всяка събота от 10:00 - 12:00 часа в Балканския
център в Трой на адрес 1451 E. Big Beaver, Troy 48083.
Вход: $5.
Добре дошли са начинаещи и напреднали.
Вземете си удобни обувки и аспиринче за мускулна треска.
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Организатор: Фолклорен ансамбъл „Извор“

International Folk
Dancing at Post 10
Location: PLAV Post
10,11824 Jos. Campau,
Hamtramck, MI

Friday
8:30-11:30
Fee: $7 ($6 members)
We have a FACEBOOK group "International Folk Dance Club of Detroit" for
announcements/discussions of club activities and related folk dance topics and events.
https://www.facebook.com/groups/InternationalFolkDanceClubofDetroit/
Monday folk dance class
$3, 8-10PM at the Mahany Senior Center in Royal Oak on Marais.

Фолклорната група в Ann Arbor ви кани на фолклорни танци в събота:
Място: Gretchen's House (2625 Traver Blvd, Аnn Arbor)
Време: 7 p.m. - 10 p.m.
Вход: $10 възрастни, $5 студенти

***Bring a friend *** Bring a smile *** Bring a (nut-free) snack if inspired ***
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Зов за помощ
На 25 години съм и страдам от коварната болест детска
церебрална парализа от рождение и не мога да ходя. От пет години
живея в Детройт с майка си и брат си Антон. Сега се появи
възможност за лечение в България, което да ми помогне да
проходя, след толкова дълго време прикован към инвалидната
количка.
За целта са нужни средства за няколко операции в България
и много рехабилитации, които са непосилни за семейството.
Моля за Вашето милостиво присъединяване да дарите
средства, за да може да бъда пълноценен и самостоятелен човек,
за което предварително Ви благодаря от цялото си сърце.

Християн Колчаков
Банковата сметка е:
Chase bank, routing number: 072000326,
Account number: 905950762
име на титуляра Hristian Kolchakov.
Телефон за връзка: 248-636-3372,
имейл: hristian.kolchakov@abv.bg

Конкурс за деца
БУЦ "
’ЗНАНИЕ" ЧИКАГО, ИТВ „АЗ МОГА, АЗ ЗНАМ”, НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА
ДЕЦАТА, ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА ОБЯВЯВАТ
ЧЕТВЪРТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС "Васил Левски".
Рисунка. Разказ. Стихотворение
Със съдействието на
ГЕНЕРАЛНОТО КОНСУЛСТВО НА Р.БЪЛГАРИЯ, ЧИКАГО, в. "БЪЛГАРИЯ СЕГА", EUROCHICAGO, СЪЮЗЪТ НА ПИСАТЕЛИТЕ В АМЕРИКА И ПО СВЕТА, ТВОРЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ, АБУЧ
Краен срок - 13 февруари, 2016
Всички деца от 6 до 16 години, които желаят да участват в този патриотичен конкурс трябва да
изпратят рисунка, стихотворение или разказ за безсмъртния Васил Левски, загинал за България в
името на свободната «чиста и свята република».
Рисунките, стихотворенията и разказите изпращайте на адрес:
София-1309, бул. Ал.Стамболийски № 191 – конкурс за Васил Левски.
Литературните творби на емейл: center@bgznanie.com, l.spasova@aba.government.bg
Класирането на професионалното жури и зрителите на ИТВ „АЗ МОГА, АЗ ЗНАМ” http://
azmogaazznam.com/ ще бъдат обявени на 19 февруари 2016г.
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„Тоника Домини“: Обидно е, когато българите в
чужбина не намират общ език
България е богата с талантливи хора,
които едва оцеляват, споделят
музикантите
Поредна успешна за кариерата си година
отбелязаха
музикантите от
„Тоника
Домини“. През отминалата 2015 г.
любимите на поколения българи Ева, Вили
и Краси от „Фамилия Тоника“ и „Шик“
зарадваха почитателите си с нова
формация,
амбициозни
проекти
и
грандиозен концерт в емблематичната Зала
1 в НДК. За да бъде триумфа им пълен,
триото завърши годината с успешно турне
в САЩ и Канада, по време на което напълни залите, донесе полъха на Бургаските вечери, и
стопли сърцата на българската публика. Гласовитото трио не само потвърди легендарния си
статус в родната поп музика, но успя да провокира очакванията на публиката за нови
вълнуващи песни и предстоящи срещи с тях.
- Съвместната ви работа в група „Домино“ започва през 1982г. Как се стигна до идеята за нова
съвместна дейност?
Ева: - Група „Домино“ се появи през 1981 г. и в нейния състав бяхме аз, Гого, Вили и Иван Христов.
Краси Гюлмезов се присъедини към нас през пролетта на 1982г., когато излезе от казармата. Идеята
да възобновим съвместната си дейност беше моя и аз поех инициативата да потърся Вили и Краси за
нов живот на творческата ни дейност. Ние сме от една кръвна група и работата с тях винаги е била
удоволствие. А и чувствах, че е време за нещо ново, тъй като след толкова години работа с
музикантите от „Фамилия Тоника“ усещах закономерното изтощение и изчерпване на
взаимоотношенията, както и на творческите идеи. Създаването на „Тоника Домини“ беше логична
следваща стъпка в нашата кариера. А и има нещо друго – аз бях първата в „Тоника“ и съм решила да
бъда последната.

- Чрез формация „Тоника Домини“ продължава да живее богат репертоар, любим на
поколения българи. Как реагираха вашите бивши колеги на създаването на вашата група?
- Ева: Надявам се да са се зарадвали. Всъщност не чух техните отзиви с изключение на Стефан
Диомов, който се обади да ни поздрави за начинанието. Той присъства и на големия концерт в памет
на Гого в НДК, и дори успяхме да го изкараме на сцената.
-Краси: Важно е да уточним, че с „Тоника Домини“ представяме нови версии на нашия репертоар
като по този начин му вдъхваме нов живот и се съобразяваме с музикалните тенденции през 2015г
както и с вкусовете на младата ни публика.
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«Тоника Домини»
- Освен колеги на сцената, вие сте
приятели в живота. Как съчетавате
професионалните
с
приятелските
взаимоотношения?
-Ева: Приятелството ни е изпитано през
годините. Познавам Вили и Краси откакто
бяха двадесет годишни младежи. През
годините
преминахме
през
много
преживявания и успявахме да се учим
един от друг. Никога не сме се
фокусирали върхи дребните разногласия
или незначимите конфликти, а сме се
опитвали да постигаме единогласие в
позицията си. Ние обичаме да си казваме
нещата директно, тихо и благо.

Снимка: Иван Бимбелов. От концерта в Детройт.

- Вили: От особено важно значение за работата ни е това, че и тримата умеем да правим компромиси.
Както във всяко семейство и професионален колектив, компромисите са начина за разумно решаване
на несъгласията. Постигането на професионалните цели е приоритет, който изисква компромиси, а те
не ни тежат, тъй като сме свикнали да работим заедно и да се съобразяваме с характерите си.

- Краси: Когато говорим за голяма музикална формация, включваща осем или десет солиста,
постигането на компромис е трудна задача. В певческите среди често можеш да бъдеш свидетел на
драми, породени от нечие засегнато его или борба за ефирно време. За щастие, в нашата формация
еднинните творчески и професионални цели са споделени и преследвани от трима ни. А и ми се ще
да вярвам, че след толкова години на сцената, сме вече улегнали и зрели хора, които умеят да
намират верния тон за разговор помежду си.
- Как посреща публиката в чужбина вашето трио?
- Ева: Навсякъде хората ни посрещат емоционално – плачат и се смеят заедно с нас... Ние сме група,
която обича диалога с публиката и след концертите ни с радост говорим и споделяме с хората.
Публиката ни носи стимул и ни дава сили да продължим напред във времена, трудни за хората на
изкуството в България. Тя е крайния потребител на нашия музикален продукт и е онзи важен фактор,
който оправдава труда ни.
За нас не е от значение дали пеем пред пет или пред хиляда човека. Щом носим радост и емоция,
значи концерта си е струвал. Публиката ни крепи и ни носи емоционален заряд, без който ние като
музиканти, не можем.
- Вили: Въпреки успехите на концертите ни в САЩ и Канада, и радостта от срещите ни с толкова
топла и сърдечна публика, силно бях огорчена от разединението на българите зад граница.
Шокиращо е да чуеш истории за изтрити съобщения за нашите концерти и целенасочено претрупан
график на гостуващи изпълнители с цел нелоялна конкуренция между различни групировки българи.
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Това е подигравка не само с публиката, лишена от възможност да разбере за предстоящия концерт,
но и с труда на организаторите, предварително вложили средства и време за неговото
осъществяване. Грозно и обидно е когато българските общности са толкова разеденени и не намират
общ език. Трудно ми е да разбера защо в чужбина, където взаимната помощ е най-ценна,
разделението без видими причини е толкова голямо. В крайна сметка всички са губещи – публика,
организатори и ние като певци, пристигнали чак от България, за да забавляваме хората.
- Ева: За съжаление, тенденцията за разединяване на българите в чужбина, която забелязах преди
години, продължава и днес. За разлика от други национални общности, които са задружни и
сплотени, ние все се делим и избягваме. Все си мисля, че ако българските емигранти са пообединени, това ще повлияе и на взаимоотношенията между хората в България. Време е да си
припомним легендата за Хан Крум и снопа копия, които не могли да бъдат счупени когато за заедно.
- През месец март 2015г. изнесохте голям концерт пред пълна Зала 1 в НДК, а през април тази
година ви предстои нова среща с публиката в Зала Армеец. Трудно ли се организират
концерти в днешни условия?
- Краси: Момента, в който излезем пред публиката, е кулминацията на един сложен процес, през
който ние преминавама всеки път, когато организираме концерт. Да се организира концерт у нас е
трудна инициатива, която отнема много време и неимоверни усилия. Понякога е трудно да обясниш
на хората, че за концерт, продължил час и половина, са отишли месеци труд и бягане по институции,
както и търсене на рекломодатели. Ние никога не сме търсели безвъзмездно спонсориране, а
рекламодатели, чиято реклама на продукти и услуги да достигне до почитателите на нашата музика.
Това, че в България не беше приет Закона за меценатството, допълнително усложнява ситуацията на
творците.
Вместо да разчита на продуцентски компании и екипи с организатори, певците са принудени да
вършат сами организационната си дейност. Поп музиката в България няма онази „шапка“, или
професионално обединение, което да поеме организационната дейност, контакта с рекламодателите
и продажбата на музикалните продукти. Музикалния пазар е свит дотолкова, че е трудно да
запишеш дори клип. Когато трябва да платиш хиляди левове от джоба си за клип, чиято циркулация
в медиите е несигурна и зависеща от субективния вкус на някой музикален редактор, се замисляш
дълго преди да поемеш риска.
Вили: За съжаление, държавата ни е абдикирала от подкрепата си към културата. Срамно е, че едва
един процент от бюджета на страната е предназначен за култура. България е богата откъм
талантливи хора, които едва оцеляват. Подкрепа няма дори към богатите ни артифакти и
археологическо наследство, което би могло да генерира огромен туристически поток.
- Ева: Мисля си, че масовото опростачване на държавата ни е целенасочено явление. Прост народ се
управлява и манипулира лесно. Вместо стойностна информация и култура, днешния българин е
смазан от негативна информация, черни новини и опростачващи предавания в стил Биг Брадър.
Елементарния изказ, разнасящ се от там, се пренася в дома ни, а на мода излизат хора без никакви
ценности и култура. През последните години колкото си по-прост и гол, толкова си по-успял.
- Освен познатите на публиката хитове, вие се завръщате с нови аранжименти и песни.
Намира ли място вашия стил музика сред предпочитанията на по-младата част от
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аудиторията ви?
- Ева: Все по-често на
нашите
концерти
забелязвам млади хора,
които
знаят
наизуст
песните ни. Те пеят
заедно с нас и споделят
емоциите на по-зрялата
част от публиката. Това,
че нашата музика е
харесвана от толкова
млада
аудитория
е
огромен стимул за нас и
доказателство,
че
творческото ни развитие
върви по прав път.
Снимка: Георги Корнейков
- Краси: Важно е да отбележим, че нашия репертоар
съдържа хитови песни, утвърдени през годините. Когато една песен се превърне в хит, тя има вечен
живот и се харесва на всяко поколение. За разлика от днешните популярни песни, взаимствани
например от рап музиката, нашите носят автентична, българска душевност и нагласа. Те могат да
бъдат почувствани и запяти от човек на всякаква възраст.
- Много ваши колеги обвиняват Интернет и безплатното теглене на албуми за резкия спад на
музикалното потребление в България. Чувствате ли се ощетени от този начин на музикално
потребление?
- Ева: Разбира се, че се чувстваме ощетени. Създаването на една песен е много сложен процес, който
отнема време, подготовка и огромни творчески усилия. Крайния продукт съчетава работата на
текстописци, композитори, музиканти и певци. Когато някой тегли безплатно музика, той краде от
труда на този екип. Безогледното сваляне на музика води до финансови загуби на творците и
обезсмисля издаването на бъдещи проекти. Поради тази причина, все повече певци са принудени да
се изхранват само от концертна дейност.

- Краси: На всички ни е ясно, че тегленето на музика от Интернет няма как да бъде спряно. То,
обаче, трябва да бъде строго регламентирано. Не е необходимо човек да плаща цената за цял албум,
когато иска да чуе една или две песни, но тяхното сваляне трябва да бъде заплатено. Например, един
лев за песен би довело до разлика във финансовото състояние на изпълнителя. А и от морална
гледна точка, това би било честна оценка за труда му, както и стимул да продължи да твори. Време е
авторските права на българските музиканти да бъдат уважавани както тези на колегите им в
развитите страни. Това само по себе си е необходимо, за да утвърди психологическата им нагласа и
им даде самочувствие.
- Какво е мястото на днешните музикални риалити формати в кариерното развитие на
младите певци?
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- Вили: Честно казано, никакво. Форматите, предлагани на българската публика, не са съобразени с
нуждите и размера на нашия музикален пазар. Няма как буквално да приложиш чуждестранен
музикален формат, предназначен за мулти милиарден пазар, и да очакваш той да работи в български
условия. Нереалистично е да се опитваш да налагаш нови звезди всеки няколко месеца. Ако тези
конкурси се организираха веднъж на три години, примерно, може би щяха да имат някаква тежест и
смисъл.
- Краси: Неприятното на тези формати е, че залъгват очакванията на талантливите млади хора,
представящи се в тях. След края на съзтезанията повечето от тях се озовават там, откъдето са
тръгнали, защото зад гърба им не стоят сериозни продуценти, ангажирани с кариерата им. Едва ли
повечето млади таланти осъзнават, че създаването на нова песен е несравнимо по-трудно от пеенето
на кавъри в музикалните формати. За да си успял певец е необходимо не само да развиваш клубна
дейност, а да успееш да пълниш концертни зали. За съжаление, професионална продуцентската
дейност в България почти не съществува, а дори когато я има, тя се извършва по неясни критерии и
от хора, чужди на музикалния бранш. Да не споменаваме за правилата на продуциране, които са
много далеч от тези в развитите държави.
- Гого беше любимец на публиката и на него беше посветено лятното ви турне тази година.
Какви емоции изпитвате когато пеете създадени от него песни, както и посветената на него
песен „Спомен за Гого“?
- Ева: Гого не само беше любимец на публиката; той продължава да бъде. Почти винаги, когато пея
посветената на него песен плача и публиката плаче с мен. Той винаги ще бъде онзи добър и рядко
срещан широко скроен човек, който намираше общ език с всеки и караше хората да забравят
разногласията си. Благодарение на добрия си тон и таланта му да заличава разногласията,
формациите „Тоника“ просъществуваха толкова много години.
- Вили: За мен Гого винаги ще си остане обеденяваща личност и голям талант, който с лекота
умееше да работи с хората. Той не само беше най- добрият български бас, но с годините успя да
развие гласа си , покорявайки оперни височини. Сърдечен и позитивен, Гого беше истински приятел,
който никога не се е вземал за звезда.
- Краси: Песента за Гого е сякаш различна от останалия ни репертоар. Всеки път когато я пеем
усещам силни емоции и благодарност за дългогодишното ни приятелство. Това се усеща и от
публиката, която плаче и си спомня за него с нас.
За да бъде концерта истински трибют за Гого, на сцената в НДК с нас излязоха двама от найдобрите му приятели сред родните певци: Нели Рангелова и Веселин Маринов. Заедно с тях
поканихме и две талантливи млади певици, като по този начин изградихме символичен мост между
музикалните поколения.

Анелия Петрова
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Иронията не е привилегия, но самоиронията
мисля, че е изкуство.
Сега аз и моето безсъние се мятаме в едно
легло. И понеже не мога да се отдам на слугинаж, за да
не наруша покоя на спящия ми съпруг, започвам да ви
засипвам с литературен фураж, а житото обещавам, че
ще ви доставя в следващия брой.
Ще започна с един спомен от миналото и ще
завърша с дежаву разказа от настоящето. Това се случи
в предбрачния период, когато Мики още не беше дошъл
на мода. Пътувах във влака за Варна и като всяка
хулиганка пушех в коридора на спалния вагон. Там се
запознахме с Божката и цялата нощ се шегувахме и
смяхме. Дали беше заслепен от красотата ми или
страдаше от кокоша слепота незная, но Божката се
влюбил тази нощ в мен. Нищо, че от вятъра прическата
ми беше в стил разтревожен таралеж и от безсънието
тенът ми беше жълто-зелен. Когато на сутринта
пристигнахме във Варна и дойде ред да се сбогуваме, в
суматохата той пропусна най-важното - да ми поиска
телефонния номер. От разговорът ни беше разбрал, че
На снимката: Емилия Димитрова.
живея близо до стадион „Славия“. След завръщането ни
Бяхме млади и хубави, сега сме само И.
в София, Божката заедно с тримата си приятели
започнал „великото издирване“. Обикаляли всички училища в района с надеждата да ме видят при
излизане в края на часовете. Цял месец ме търсили безрезултатно. Докато един ден майка му ме
срещна в магазин „София“ и преди да ме попита как съм ми поиска телефона. До вечерта вече
имахме уговорена среща с Божката пред ресторанта на Балкан, днешния Шератон.
Едно време всички се обличахме от ЦУМ или от Валентина и изглеждахме като
колежанки от девически пансион. Всяко лято семейството ми пътуваше в чужбина, за да имаме
различни и елегантни тоалети и да се киприм с майка ми. За срещата с Божката се издокарах с
вносните тоалети последен писък на модата от соца.
Тук бих искала да вметна, че трамваят четворката минаваше през циганската махала по
ул. „Константин Величков“. С едно приятелче обичахме да слизаме на тази спирка и да даваме
дребни пари на циганчетата, а в замяна на това те ни пееха и играеха кючек.
Та срещаме се ние с Божката. Той ме гледа с възхищение и възторг, а аз позьорката го
раздавам тежко, демонстрирайки висша мода и стил, ще се пръсна от раздувки. И точно в този
момент чувам зад гърба си „Здрасти, комшийке“, изречено с типичното ромско звучене. Сякаш
цялата Татарли махала се беше наговорила да мине покрай мен, за да демонстрира тесните ни
контакти. Аз бях точно като един надут балон, прободен с карфичка. Земйо, отвори се да влезна.
Таня и гаджето й дойдоха от Чикаго с покани за гала откриването на автомобилното шоу в
Детройт. И пак се започна едно кипрене – ондолиране, фризиране, гримиране, парфюмиране ...
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чудеса. Като извадени от кутийка с вечерните си тоалети се
понесохме да разглеждаме новите возила. Няма да ви
разказвам за лъскавия снобизъм, който на талази заливаше
залата. Вкарах в действие всичките си природно дарени
витизчийски умения, за да се слея с аудиторията. За да
раздувам самочувствието си, започнах да си мисля как
между мен и повечето от тях има една влакова композиция
с прочетени книги; как ние българите сме енциклопедично
информирани и високо ерудирани. Възгордявах се като си
мислех за благородническата синя кръв, която течеше в
жилите ми и ясно се виждаше във вените на левия ми крак.
Още малко и щях да подхвъркна. И точно, когато се
вживях и превъплатих в ролята, чух до себе си
възторжения комплимент: „Ах, ето я нашата най-добра диш
уошърка.“ И пак балони, и пак карфички... Отиде ми по
дяволите целия аристократизъм.
За пет стотинки самочувствие ми беше останало и
тъкмо си го бях вдигнала на кинта (конвертируема валута)
те и него ми го окрадоха. Разбрах, че като затворя очи
навън не става тъмно. Тук по друг кантар ставаше
измерването. Егото на тези хора беше инвестирано в
банката и любимото им число е много.
Когато преди 26 години дойдохме в Америка много от нас минаха през „тръстиката“. Ама ела
да доказваш, че сега не си диш уошърка, а си хаус кипърка, яхнала пиедестала на цялото това
величие. Моят съвет е всеки гьол да си знае жабата.
Но пак догодина ще си купя шапка с перушина и ще
й разкажа играта на тая гадина. А най-лошото беше, че си
тръгнах с празни ръце. Мики не можа да ми купи обещания
подарък Ролс-Ройс и Ламборджини, защото тази година не
бяха изложени на шоуто. Като утешителен вариант
предложи да ми купи един от танковете и още ме е яд, че
цветът му не ми отиваше на сенките и ружа, та си тръгнах
капо.
Имаше един период, в който живеех в едно вакуумно
време. Гонеше ме информационно-културен глад, но
напоследък не мога да се оплача от това. Нели и Васко
отново се постараха да запълнят тази празнина и ни
предоставиха удоволствието да гледаме театъра „Покер“ с
участието на талантливите артисти Ненчо Илчев и Албена
Павлова. Мисля, че няма мъж, който не си мечтае да го
стъпче високо токче. Но когато той търси петлистна
детелина, а тя 25-каратово злато, току виж се разминали в
реалността и останали влюбени в своите измислени
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По червения килим
фантазии. Всичко освен мечтите е истина. Любовта е в показването на любов. Така и нашият герой
решава да разчупи бариерите на своята анонимност и да афишира своята 20-годишна платоническа
любов. С много тънък хумор ни представиха тази любовна сага. Смехът в залата нарастваше
лавинообразно. Кулминацията настъпи, когато Ненчо започна своя стрийптиз и остана разопакован
с гащи страстоубийки и с потник на кутийки. След представлението се опитах да направя интервю с
тях от сорта - ние питаме – други да берат срама. Бях си подготвила безброй въпроси, но генералния
директор на мероприятието Петя Романова трябваше да ги закара до Чикаго за следващото им
представление и нямаше никакво време. Затова на интервюто им зададох само един въпрос: „Какъв
въпрос бихте искали да ви задам, за да ми отговорите с удоволствие?“
Дадох им карт-бланш да разкажат за себе си това, което биха искали да знаем. Те
акцентираха върху отношението и реакциите на публиката в България и в чужбина. Оказа се, че в
България публиката е по-спонтанна и от самото започване на представлението се усеща
настроението й. Докато ние тук предвидливо и опознавателно изчакваме да влязат в образ. В
„Комиците“ Ненчо играе ролята на Сайше – един симпатичен с грандиозната си глупост тъпльо. На
въросът ми има ли прототип този образ, той отговори че има такъв човек, но дискретно запази в
тайна името му. И аз познавам един Сайше с ампутиран мозък по рождение, което в никакъв случай
не му пречи да се изживява като Айнщайн. От горе на всичкото ми е и шеф. Псувайки го наум,
много лицемерно го гледам с кучешко обожание в погледа, за да не си изпусна ‘леба, защото тогава
дебелите ще станем слаби, а слабите – студени. ГрандоманГО такъв.
Пожелавам ви чао. Графинята Изаура.
А сега по случай предстоящия празник на влюбените, приемете един съвет от мен: не
позволявайте на този, който ви обича, да ви обича по-малко отколкото обича себе си (макар че не
знам как се прави това). Преходността на любовта е едно от най-тъжните явления в
живота. Егото е вечно.
Честит ви двоен празник Трифон-Валентинов и нека се чукнем с любов.
Емилия Димитрова
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Концерт на ансамбъл „Тамбурица“
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Българскo бебе
Първото българско бебе за 2016
година се роди на 30 януари в
семейството на Мариета и Пламен
Петкови от Ан Арбър.
Малкият Виктор е със завидните
размери 8lbs, 6oz и 21in.
Радост голяма – светът заблестява,
по-слънчев и весел, по-нежен от песен.
Ново начало, нова надежда,
момченце роди се – родът възроди се!
ЧЕСТИТА РОЖБА!

Нотариални услуги
За читателите, които имат нужда от
нотариална заверка на документи, представяме
информация на наши съграждани
oт Метро Детройт, които могат да правят такива.

Wixom

Ирена Миланова
(248) 219-8858
irenam@stoykoconstruction.com

West Bloomfield

Waterford

Димитрина Колева

Димитрия Начева
(248) 622-0774

dimitrinak@yahoo.co.uk

Farmington Hills
Илияна Георгиева
(248) 939-0401
ilianadtw@hotmail.com
Troy
Бистра Макнев
(248) 224-0619
maknev@sbcglobal.net
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Отчет на Българския културен център за 2015 г.
Bulgarian Cultural Center, Detroit
Income Statement
For Year Ended December 31, 2015
Revenue
Tuition - BG School
Tuition - BG School Pre-school
Tuition - BG School Alternative group
Organized Events
Donations

11,855.50
2,235.00
580.00
12,819.00
2,100.00

Sale of T-shirts, Magnets and Souvenirs
Other (including Fundraisers)
Total Revenue

17.00
218.11
$29,824.61

Expenses
Rent Expense - BG School

10,970.00

Salary Expense - Teachers

17,357.00

Salary Expense - Administrative

2,601.00

Salary Expense - Pre-school

3,725.00

Salary Expense - Alternative group
BG Books

408.00
2,100.71

Shipping Charges
Nosii & Instruments (folk program)

80.33
1,655.73

Bank Fees

36.00

Insurance

299.00

Administrative Expenses (office supplies and classroom materials)

1,265.84

Organized Events

6,663.46

Other Administrative Expenses, Supplies & Entertainment

172.31

Donations made to others

200.00

Total Expenses
Profit (Loss) before MON Funding
MON Funding 2015/2016
Profit

47,534.38
(17,709.77)
18,935.99
1,226.22
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Реклама

Шивашкото ателие на Галя
Кожухарова е с работно време
всеки ден от 10:00 – 7:00
с почивни дни сряда и неделя.
Адресът е: 2047 15 Mile Rd, Sterling
Heights, MI 48310
Телефон: (248) 818-7108
http://www.facebook.com/
galiasalterations
Ателието предлага изработка на
женско и детско облекло по поръчка
на клиента. Поправки на мъжки,
дамски и детски дрехи. Подобрения за
вашия дом - възглавници, пердета, дамаска на мебели.
Поправка на сватбени рокли и аксесоари.
Като дългогодишен учител по математика, Галя също
предлага индивидуални уроци по математика за ученици и
студенти. Българската й диплома за висше образование е
приравнена според стандартите в САЩ на бакалавър и
магистър по математика.

www.Bulgariansindetroit.com предлага на нашите съграждани
допълнителна отстъпка от 10% с промоционален код BGINDETROIT.
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Реклами

Стоматологичен кабинет

Д-р Jeffrey and William Stutman
www.smilesbystutman.com
dr@smilesbystutman.com


Зъболекари, баща и син, с многогодишен опит



Безплатна консултация



Офисът работи в събота и в неделя



Профилактика и лечение на парадонтоза, проверка за рак



Поправка на формата, цвета и разположението на зъбите.



Безплатно избелване на зъбите при изготвяне на корони и мостове



Изработка на зъбни протези за деца и възрастни

Адресът е: 31800 Northwestern Hwy, Suite 380, Farmington Hills, MI 48334
Много българи вече ходят при зъболекарите Stutman (говорят руски)
Обадете се и вие: (248) 569-7447 и (248) 702-6300
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Phone: 586-202-4605
E-mail: info@BulgariansinDetroit.com
www.BulgariansInDetroit.com

Aбонирайте се тук

С промо код

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.

получавате 10% отстъпка от
всички абонаментни планове на

www.neterra.tv за българска телезия 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

