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ИЗВОР:
ИВАН КАЛАУЗОВИЋ ИВАНУС

На имању законодавног органа Сједињених Америчких Држава, пред препознатљивом белом
куполом, у недељу 16. априла могло се на чистом српском чути: "Христос васкрсе – Ваистину
васкрсе".
Белина америчког Капитола, здања из XVIII века, наглашена ведрим даном, примила је у наручје васкршња јаја свих боја
Србије, као и оних који Србију воле. Строгe линије неокласичне архитектуре савршено су се сложиле са нијансама обичаја
учесника ове мале параде.

На травњаку пред зградом Конгреса

Организаторка Биљана Реган, чуварка народног блага родне Мачве и других крајева наше земље, окупила је своје сараднике у
срцу Вашингтона како би заједно обележили највећи и најрадоснији хришћански празник.
Жене су носиле корпице са цвећем и фарбаним јајима, а мушкарци мале чокање са затварачима у облику шајкача, чутурe са
домаћом ракијом и фрулу ради што бољег расположења. На травњаку испред Капитола су се почастили, наздравили и
пожелели срећу и здравље једни другима, а онда и рођацима и пријатељима који су далеко.
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Ненад Јовановић, један од слављеника

Васкршња прослава у дворишту Конгреса, иако предвођена Србима, била је интернационална. Њени учесници су на себи
имали ношње углавном из Шумадије и околине Ниша, али и једну из хрватског дела Посавине. Међу слављеницима су били:
Рускиња, Хрватица, полу-Етиопљанка и Мароканац који им се придружио, а велику помоћ у организацији пружио је Американац
Џон Реган.
Они су дух Васкрса пронели и кроз јединствени парк Конгреса, Ботаничку башту САД из XIX столећа, дом за скоро десет
хиљада живих биљних примерака од којих су неки стари преко 165 година.
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У Ботаничкој башти САД

Биљана Реган је овом приликом најавила обележавање и других значајних празника, верских и световних, коришћењем костима
и реквизита из сопствене фолклорне колекције, у сарадњи са институцијама Србије и Америке.
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