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АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 

01.03.1879 г. – 14.06.1923 г. 

НЕДЕЙТЕ ГИ РУГА 
 
Не виждате ли вий на техните чела 
засъхналите капки кръв от трънени венци? 
Не виждате ли вий от мъки и тегла, 
че сенки са, уви, на скелети безплътни, 
та ужас вдъхват те дори? 
 
Не виждате ли вий, злодумци и слепци, 
свещенний жар в сърца им що гори, 
сърца за низост неприютни, 
заклети в светлия олтар 
на Правдата с палеща жар? 
 

брой 1/2012 
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МИСЛИ 

 
Аз ценя живота на човека не по количество на изживе-

ните години, а по количество и качество на изпълнения 
дълг! 

Аз намирам смисъла на живота не в неговата продължи-
телност, а в неговата интензивност и ползотворност. 

Аз намирам призванието на човешкия живот не в него-
вата житейска обезпеченост, а в неговата ежеминутна го-
товност за себеотрицание и самопожертвувание. 

Аз намирам идеалната и красива смърт на бореца, 
смъртта, която ще иде след едно бурно и делово минало, 
незасенчено от никакъв дефект от безчестие, отчаяние или 
безсилие. 

Аз намирам за най-идеална и най-красива моментална-
та смърт, дошла при изпълнение на дълга." 

(Из словото на Ал. Стамболийски, произнесено пред 
смъртните останки на убития през 1922 г. министър на вът-
решните работи Александър Димитров) 

* * * 
Пазете дружбите от този зъл демон, от този зъл дух на 

разцеплението. Проповядвайте съзнание в дружбените 
членове, че те трябва да се подчиняват на общите решения. 
Дотогаз докато всички се подчиняват на тези решения, 
земеделският съюз ще бъде една скала, земеделският съюз 
ще бъде една сила и никой не ще го разруши. 

(Из 15-часовата реч на Ал. Стамболийски, произнесена 
на Шестнадесетия конгрес на БЗНС) 

* * * 
Как бихте искали аз да оплаквам и да ви карам да плаче-

те за човека, който към величието на своя живот прибави и 
величието на своята смърт? 

 
брой 4/2012 
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ВАСИЛ ЛЕВСКИ 

18.07.1837 г. -19.02.1873 г. 

МИСЛИ 
 
Ще имаме едно знаме, на което ще пише: „Свята и чиста 

република!” 
Аз съм посветил себе си на отечеството си още от 61-во 

лято да му служа до смърт и да работя по народната воля. 
Ако спечеля, печеля за цял народ - ако загубя, губя само 

мене си. 
За отечеството работим, байо, кажи ми ти моите, и аз ще 

кажа твоите кривици и все заедно да вървим, ако ще бъдем 
хора. 

Времето е в нас и ние сме във времето... 
 

брой 2/2013 
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Д-р Г. М. ДИМИТРОВ 

МИСЛИ ЗА СТАМБОЛИЙСКИ  
 
Стамболийски не е една личност, която може наистина 

да загине и се заличи след смъртта си, а една политическа 
концепция, една стройна стопанска и социална идеология, 
която на практика се оказа много по-реална и привлека-
телна за народното съзнание, отколкото всички политичес-
ки и социални теории и утопии на миналите столетия и 
особено в идеологичните състезания на двайсетия век... 

 
брой 3/2013 
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ИВАН ВАЗОВ 

9.07.1850 г. – 22.09.1921 г.  

НИВАТА 
 
Морен орачът из нивата сееше,  
 сееше в ровки бразди,  
руен се пот от челото му лееше  
 и по космати гърди.  
   
Гледах как фърляше весело семето -  
 чисти и здрави зърна.  
Сей, земеделецо, днес му е времето,  
 фърляй добри семена.  
   
С жътва богата,  със спор, изобилие  
 бог ще труда надари,  
честно и славно е твойто усилие,  
 бодро засявай, ори.  
* 
Зная сеячи и други във нивата -  
 в другата нива у нас:  
там ще поникне трънакът, копривата,  
 не позлатеният клас.  
 
Гнило е семето в почвата,  плодната,  
 дето го пръскат они,  
плодове грозни ще бликнат в народната  
 нивица, грозни злини.  
 
Хранят с отрова това поколение,  
 с дело,  с примери и реч…  
Бъдеще страшно ще  жънем в смущение,  
 жънем го  даже ний веч…  
 
Сейте, сеячи, доброто засявайте  
 в младата нива у нас,  
истини здрави в душите втълпявайте,  
 важен е днешния час.  
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Сейте ламтеж къмто правда божествена,  
 сейте любов - не вражда,  
милост в сърцата и обич мъжествена  
 къмто дълга и труда.  
 
Жадна за хубаво семе е нивата,  
 силна е, сочна е тя:  
всичко се фаща в горката, родливата:  
 бурен и клас, и цветя. 
 

брой 5/2013 
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НИКОЛА Д. ПЕТКОВ 

МИСЛИ ЗА СТАМБОЛИЙСКИ  
 
Смелостта на Александър Стамболийски е достойна за 

подражаване. Тя се проявява  в делата му, в мъченическата 
му смърт и във всичко говорено и писано от него. В някои 
случаи тази негова смелост създава епоха.  

Да кажеш в очите на всемогъщия цар Фердинанд, пред 
когото всички трепереха и благоговееха: „Ваше величество, 
ако предприемете тази война, Вашата глава ще се търкаля 
по улицата”, е смелост рядка в летописите на историята.  
Да заявиш пред многолюдното събрание държано на отк-
рито: „Фердинанд е най-големият виновник за катастрофа-
та и той трябва да бъде обесен с главата надолу пред па-
метника на Цар Освободител”, е риск, който влече след 
себе си смъртно наказание. 

... 
Борческият дух на Ал. Стамболийски пленява и фанта-

зира; този дух е присъща черта само на великите водители 
на народните маси, на завоевателите, на апостолите, които 
са се посветили изцяло в услуга на една идея, на един 
култ... Ал. Стамболийски беше истински водител на земе-
делското съсловие; вечната му мисъл беше сдружаването на 
земеделците, а вечният му култ – БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМЕ-
ДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ. 

 
брой 3/2013 
 

ХАРАКТЕРНИ ЧЕРТИ НА СТАМБОЛИЙСКИ 
 
Борческият дух на Ал. Стамболийски пленява и фанта-

зира; този дух е присъща черта само на великите водители 
на народните маси, на завоевателите, на апостолите, които 
са се посветили всецяло в услуга на една идея, на един култ. 
Ал. Стамболийски беше истински водител на земеделското 
съсловие в България. Вечната му мисъл беше сдружаването 
на земеделците, а вечният му култ – Български земеделски 
народен съюз! 
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Смелостта на Стамболийски е достойна за подражаване. 
Тя се проявява в делата му, в мъченическата му смърт и във 
всичко говорено и писано от него. В някои случаи тази не-
гова смелост създаде епоха. Да кажеш в очите на всемогъ-
щия цар Фердинанд, пред когото всички трепереха: „Ваше 
величество, ако предприемете тази война, вашата глава ще 
се търкаля по улицата”, е смелост рядка в летописите на 
историята. Да заявиш пред многолюдното събрание: „Фер-
динанд е най-големият виновник за катастрофата и той 
трябва  да бъде обесен с главата надолу пред паметника на 
Цар Освободител”, е риск, който влече след себе  си смърт-
ното наказание. 

Още от началото, когато се впуснал в политическия жи-
вот и до смъртта си Ал. Стамболийски остана смел в атаки-
те си, горд в държанието си, осмислен в най-малките си 
действия. В началото на зараждащия се БЗНС той е по-
умерен и статиите му имат за цел да увещават земеделците 
към сдружаване, към взаимодействие за запазване на своите 
интереси. Но когато другите партии с нападки, обвинения, 
клюки и подигравки подемат борба срещу Земеделския 
съюз, Стамболийски не се стресва, не се отчайва. И подобно 
на рицар, заобиколен от всички страни с неприятели, вър-
ти голямата си сабя и нанася тежки удари. 

Малодушните не са за него. Той не се боеше от нищо, 
презираше опасностите и караше и другите да постъпват 
като него: „Бъдете смели и отивайте докрай в предаността 
си към делото и борбите…” Цели 20 години той стоя наче-
ло на тази величествена борба, като има за оръжие само 
съюзния орган в. „Земеделско знаме”. Чрез него той разви, 
разшири, уясни и оформи идеите и теориите на Земеделс-
кия съюз. Смело може да се каже, че Ал. Стамболийски е 
главният идеолог на земеделското сдружаване. Това се е 
винаги признавало от Забунова и Драгиева. Днес, благода-
рение на него, почти никой не оспорва принципите, върху 
които е сложен БЗНС. Те са нещо самобитно и оригинално. 
Много по-късно в Западна Европа започнаха да се образу-
ват земеделски съюзи с програми, подобни на българския. 

Когато Стамболийски застана начело на управлението 
на страната, той прояви същата решителност, както в опо-
зиция. Условията, при които той пое властта бяха особено 
тежки. България беше победена и разстроена. Великите 
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сили и съседните държави гледаха на българския народ 
като на омразен неприятел. Той вървеше напред към спа-
сителния бряг  непоколебима смелост. Смелост беше от 
негова страна да подпише Ньойския договор тогава, когато 
всеки от партийните шефове предпочиташе да излага Бъл-
гария на големи опасности, отколкото да изложи името си. 
Смелост беше да отиде и протегне ръка на Пашич и Вени-
зелос за взаимно разбирателство, въпреки че България беше 
победена… 

Доказал своята прозорливост като държавник, той пред-
сказа и своята смърт в паметните думи, казани пред остан-
ките на неговия другар Ал. Димитров: „Аз намирам за най-
идеална и най-красива моменталната смърт, дошла при 
изпълнение на дълга.” 

 
„Александър Стамболийски”, изд. 1930 г. 
брой 5/2013 
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Д-р РАЙКО ДАСКАЛОВ                                                                 

МИСЛИ ЗА СТАМБОЛИЙСКИ  
 
Твоята трагична смърт и смъртта на хиляди герои и мъ-

ченици, измрели от куршуми, ножа и в затвора на свирепа-
та българска реакция, ще крепят духа, ще окрилят вярата и 
ще затвърдят мишците на милионите наши последовате-
ли... 
 
Прага, юли 1923 г. 
брой 3/2013 
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СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ 

05.09.1896 г. - 27.04.1925 г. 

 

ГЪРМИШ И ЖИГОСВАШ 
 

                                                   На Петко Д. Петков 
 
Аз видех те паднал, пронизан с куршуми, 
във своите алени кърви залян, 
и плаках за тебе безмълвно, без думи, 
от горест безумна по тебе пиян! 
  
И още не вярвам, че ти си убит, 
и сякаш че още ти слушам словата, 
с които зовеше ни смело в борбата, 
ти—радост селяшка и гордост и щит! 
  
И още те виждам, превърнат на пламък, 
ти ризи размахваш, червени от кръв, 
проклинаш вразите—и, твърд като камък, 
гърмиш и жигосваш единствен и пръв! 

 
брой 1/2012 

 

НОВА ГОДИНА 
 
Честита Новата година, 
деца на ширните полета,    
родени в тъмната градина    
на черна мъка и несрета –  
деца на родните полета,  
честита Новата година! 
 
Тя нека бодри да ни свари  
и силни да ни поздрави:   
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челата вдигайте, другари,  
напред с изправени глави –  
тя нека с мощ ни поздрави   
и нека будни да ни свари! 
 
И будни нека продължим    
докрай започнатото дело,   
да бъдем будни, да не спим,   
а все напред в живота смело –  
и днес наченатото дело   
пак утре с жар да продължим! 
 
И нек в сърцата да блестят    
лъчи на вяра и надежди,   
че ще изминем стръмний път  
през много бури и премежди –  
лъчи на вяра и надежди   
в душите нека да блестят! 
 
Делото свято жертви иска -   
ний смело нека ги дадем   
и към победата ни близка   
да тръгнем с устрем и подем    
и свойте жертви да дадем,   
че делото ни жертви иска! 
 
Честита Новата година     
вам, бедни братя и другари,     
тя нека будни да ни свари    
и сред победи да измине –  
вам, бедни братя и другари,    
честита Новата година! 
 

брой 1/2013 
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ЦАНКО БАКАЛОВ - ЦЕРКОВСКИ 

16.10.1869 - 02.05.1926 

ОРИ, ОРИ, ОРИ... 

 
Пролет. Слънце в небесата, 
глъч и шепот по полята - 
ей, зловолен род селяшки, 
стягай дрипи сиромашки 
  
и на нивата върви, 
пак ори, ори, ори! 
  
Пуст останал свят – управа, 
плач, одумки – хляб не дава; 
цар заял те! - род глупашки, 
стягай дрипи сиромашки 
  
и на нивата върви, 
пак ори, ори, ори! 
  
Кой ще с мисъл да се бори, 
колко къщи ще затвори; 
бог проклел те... род сирашки 
стягай дрипи сиромашки 
  
и на нивата върви, 
пак ори, ори, ори! 
 
брой 3/2012 
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* * * 
Падна слана, пожълтяха 
цветовете; 
духна вятър – отлетяха 
листовете. 
 
Стихна поле, сняг навея, 
мраз мразеше; 
свърнах поглед, ах, във нея 
май цъфтеше. 
 
 
* * * 
Виснат облаци тъжовни, 
глъхне полска ширина, 
дреме цялата вселена, 
спи под бяла пелена. 
 
Но под бялата покривка, 
та, из земните недра – 
стонове се чуят тихи: 
сговор таен за борба… 
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II. УВОДНИ СТАТИИ И ПУБЛИЦИСТИЧНИ 
МАТЕРИАЛИ 
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РЕДАКЦИОННИ СТАТИИ  

СЪЮЗЪТ НА ПИСАТЕЛИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ ПРЕЗ 2012 
ГОДИНА 

 
Трудно е да се опише творческата дейност на СПЗБ през 

2012 г. Защо? СПЗБ през 2008 г. остана без клуб, който се 
намираше в Дом паметник „Александър Стамболийски” на 
ул. „Врабча” №1 в София. Правителството на Сергей Ста-
нишев лиши тогава БЗНС от този дом и го предаде на една 
креатура – „Спас Панчевци”.  

И така, започна одисеята на членовете на СПЗБ - без 
покрив, без да има къде да провеждат нормален творчески 
живот.  

Въпреки всичко, с неимоверни усилия, те успяха да се 
съхранят и да запазят своята идентичност като при крайно 
неблагоприятни условия творяха.  

Въодушевени, отделяха скромна лепта от мизерните си 
пенсии и заплати в борбата им за оцеляване.  

Някои, през този период от 2008 до 2012 г. включително, 
преминаха в отвъдното: Георги Киришев, Андрей Василев, 
Искър Шуманов, Йордан Христов, Боян Илиев и Петко 
Згалевски.  

Ала, перото на писателите земеделци не спря, не засъх-
на, дори и тогава, когато нямаха трибуна.  

И ето, в началото на 2012 г. за първи път СПЗБ започна 
издаване на свой вестник – „ЛИТЕРАТУРНО ЗЕМЕДЕЛС-
КО ЗНАМЕ”, което излизаше периодично през цялата го-
дина и вдъхновяваше още повече пишещите братя.  

Същевременно бе духовна храна за читателите в това 
бездуховно и меркантилно време.  

Днес, когато се шири неимоверно дълбока финансова, 
икономическа и политическа криза, когато управляващите 
жунглират на политическата сцена, за да запазят някаква 
„финансова стабилност” – неувеличавайки пенсиите и зап-
латите – то писателите земеделци, лишавайки се от насъщ-
ни нужди, успяха да издадат и свои книги.  

Ето някои от тях: Йордан Борисов Цветков, „Попътни 
строфи” – една „изстрадана поезия”, Габриела Цанева, 
„Заскрежени птици” – една „вълнуваща симфония от цве-
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тове, силни метафизични навеи” с философска интерпре-
тация, Кирил Назъров, „Завръщане”, стихотворения, плод 
на „поетичен порив и магия на вдъхновението” и Марга-
рита Нешкова, „Цветен прашец”, подготвена за печат. От 
нея лъха – романтична изповед.  

И накрая – 2012 г. е пред прага на своя залез! Тя премина 
с пропуски и успехи за Съюза на писателите земеделци. 
Пред нас настъпва Новата – 2013 година. Нова година! 
Очакват я и членовете на Съюза на писателите земеделци с 
нови задължения и нови успехи! 

 
Иван Селановски, секретар на СПЗБ, 
брой 1/2013 
 

ЗА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И ЗА НУЖДАТА ОТ ПРО-
БУЖДАНЕ 

 
За първи път Денят на народните будители е честван 

през 1908 г. в град Пловдив. 
Стоян Омарчевски, министър на народното 

просвещение в правителството на Александър 
Стамболийски, по предложение на група интелектуалци, 
сред които Станимир Станимиров, Александър Радославов, 
Димитър Лазов, проф. Беньо Цонев, Иван Вазов, проф. 
Любомир Милетич, д-р Михаил Арнаудов, д-р Филип 
Манолов, Христо Цанков-Дерижан, проф. Иван Георгов, 
Стилиян Чилингиров, Адриана Будевска, Елена Снежина и 
други внася предложение в Министерския съвет за 
определяне на датата 1 ноември за Ден на българските 
народни будители.  

Това става с окръжно №17 743/28.07.1922 г. Денят съвпа-
да с църковния празник, на който се почита паметта на 
светеца Йоан Рилски Чудотворец.   

На 31 октомври 1922 г. е обнародвано постановление на 
Министерския съвет за обявяване на празника като „ден за 
отдаване на почит към паметта на големите българи, 
далечни и близки строители на съвременна България“. На 
13 декември 19 ОНС приема Закон за допълнение Закона за 
празниците и неделната почивка, а указът е подписан на 3 
февруари 1923 г. 



Алманах Литературно земеделско знаме - том 1 
 

35 
 

През 1945 г. честването на празника е отменено от 
комунистическия режим, като с този акт новата тоталитар-
на власт се опитва да омаловажи значимостта на духовните 
будители на нацията и техния принос за развитието на 
българското общество. 

От 1991 г. Съюзът на учените в България отбелязва Деня 
на народните будители и като Ден на българската наука, а 
с решение на Съюза на българските журналисти този ден 
става и Ден на българската журналистика. 

След дълго прекъсване, със Закона за допълнение на 
Кодекса на труда, приет от 36 ОНС, от 28 октомври 1992 г., 
се възобновява честването на празника.  

Но кои са всъщност българските народни будители?  
Всеки от нас носи в сърцето си името и образа на някои 

от тях и все пак... 
Да започнем със Свети Иван Рилски, чийто празник не 

случайно е избран за ден на народните будители. Той е 
първият и най-значим български светец и отшелник, духо-
вен водач и закрилник на българския народ в първите го-
дини след покръстването. Според легендата е живял по 
времето на княз Борис I, цар Симеон Велики и цар Самуил. 

Традицията малко несправедливо прескача представи-
телите на Охридската и Преславската книжовни школи, за 
да обърне внимание на онези личности, които оставят 
светлина в робския небосклон на българина. Сред тях из-
пъкват имената на патриарх Евтимий и неговите ученици 
и последователи от Търновската книжовна школа - Григо-
рий Цамблак, един от най- значимите славянски църковни 
проповедници, писатели и химнографи, радетел за право-
писна и езикова реформа, Владислав Граматик, автор е 
преводач, съставител на сборници, с творчество, обхваща-
що над 4300 ръкописни страници, считан за един от ранни-
те представители на сръбската литература, Константин 
Костенечки, който с творчеството си оказва дълготрайно 
влияние върху южнославянска литература и обучение, в 
които въвежда и древногръцки елементи в южнославянска-
та философия и литература.  

Йоасаф Бдински пренася традицията на Търновската 
школа във Видин. В творчеството си дава ценни историчес-
ки сведения за живота на българското общество от края на 
XIV в., когато вече цялата страна е под турско владичество. 
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Димитър Кантакузин е български книжовник от втората 
половина на XV век, късен представител на Търновската 
школа, пише на български и гръцки. Стилът му е опреде-
лян като емоционално лиричен. 

Петър Богдан Бакшев или Бакшич е български католи-
чески архиепископ и книжовник. Автор е на първата исто-
рия на България (написана век по-рано от Паисиевата) и е 
един от инициаторите на Чипровското въстание. Друг 
представител на българската католическа традиция е Пе-
тър Парчевич, наследник на стар чипровски род, който 
става български католически епископ. 

Видни представители на Софийска книжовната школа 
от ХVІ век са Поп Пейо и Матей Граматик. 

Може би най-тачените народни будители са представи-
телите на ранното Възраждане - Паисий Хилендарски, Не-
офит Рилски и Неофит Бозвели. Авторът на „История сла-
вянобългарска“ е прието да се счита като основоположник 
на българското Възраждане. Канонизиран е за светец с 
писмен акт на Светия синод на Българската православна 
църква през 1962 г.  Неофит Рилски е монах, учител и ху-
дожник – духовен стожер на просветното движение от пър-
вата половина на ХІХ век, а Неофит Бозвели е един от вода-
чите на националното църковно движение от средата на 
века. 

Не можем да отминем д-р Иван Селимински, обществе-
ник и лекар, който превръща град Брашов център на бъл-
гарската революционно-просветна емиграция, както и бра-
тя Миладинови, които с труда "Български народни песни" 
(1861) фокусират общественото внимание върху безценни-
те образци на народния гений.  

Сред будителите на народа са и революционерите Геор-
ги Раковски, Христо Ботев, Захари Стоянов, Любен Караве-
лов, Добри Чинтулов. Тези хора, освен с революционната 
си дейност, са известни и като хора на словото и духа. Осо-
бено е мястото на Васил Левски сред народните будители, 
около образа на който народната памет е създала ореол, по-
светъл от ореола на светец.  

Народни будители са и воеводите Стефан Караджа 
(Стефан Тодоров Димов) и Хаджи Димитър (Димитър Ни-
колов Асенов). 
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Наричан още приживе „патриарх на българската лите-
ратура“ и един от идейните вдъхновители на деня на на-
родните будители, Иван Вазов е също сред най-тачените от 
тях. 

Но народни будители са не само видни исторически 
личности и творци. Народни будители са всички онези, 
които чрез своя ежедневен труд и дейност сеят семето на 
просветата и човеколюбието в душите на хората.  

По повод обявяването на празника на народните буди-
тели за общонационален, министър Стоян Омарчевски 
казва: „...първата наша грижа е да обърнем погледа на нашата 
младеж към всичко ценно и светло от нашето минало и да я 
приобщим към това минало, за да почерпи тя от него бодрост и 
упование, сила и импулс към дейност и творчество. Нашата 
младеж трябва да знае, че животът само тогава е ценен, когато е 
вдъхновен от идейност, от стремеж; само тогава животът е 
съдържателен и смислен, когато е обзет от идеализъм, когато 
душите и сърцата трептят за хубавото, националното, идеал-
ното, а това е вложено в образите и творенията на всички ония 
наши дейци, които будиха нашия народ в дните на неговото 
робство, които го водиха към просвета и национална свобода 
през епохата на възраждането и които му създадоха вечни кул-
турни ценности през неговия свободен живот… Министерст-
вото на народното просвещение определя деня 1 ноември, деня на 
св. Йоана Рилски за празник на българските будители, за праз-
ник, да го наречем, на големите българи, чрез който празник, 
уреден планомерно и системно, да се обединяват всички усилия в 
това направление, като тоя ден се превърне в култ на българския 
народен гений: отдавайки почит към паметта на народните 
будители, към ония, които като самоотвержени воини, водеха 
българския народ в миналото към просвета, към свобода, към 
култура, да вдъхновим младежта чрез техните светли образи 
към народни и културни идеали.“ 

 
брой 6/2013  
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АНА ВАСИЛЕВА 

ПИТАМ СЕ 
 

В догарящия залез търся справедливостта и си мърморя 
непрекъснато – защо, защо, защо... 

И питам се: 
1. Кой предложи и наложи определението „РЕПРЕСИ-

РАНИ ЛИЦА”.  
Това, според мен значи смачкани, унищожени психи-

чески и физически хора, които в най-добрия случай пре-
дизвикват жал за преживяното от тях... Дори за техните 
деца и внуци  много рядко са авторитет, много рядко полу-
чават и от тях уважение и преклонение. Къде по-бойко зву-
чи „Активни борци против фашизма и капитализма”! Чо-
век застава мирно пред такъв борец, слуша и изпълнява 
даже и ненареденото му, за да докаже колко е верен и пре-
дан на властта. 

Питам се, защо вместо „Репресирани лица” не се наложи 
названието „Граждани на България против репресии на 
държавата”? Пълноводна, спокойна река, в която ще се 
вливат в бъдеще забързани силни и буйни поточета. 

2. По чия идея и сценарий е създадена и работи, вече 
колко години, КРДОПБГДСРСБНА? 

Какви средства са изразходвани за тази дейност – запла-
ти, хонорари, материална база, техника, оборудване... Ка-
къв е резултатът и кого ползва, кого облагодетелства? 

Защо се търсят и обявяват досиетата на хора, преминали 
през лагери (ТВО), затвори, ДС, изселвани по политически 
причини, изключвани или недопускани до университети-
те? Защо не се отворят и прочетат досиетата на онези, кои-
то са доносничели за тях и чиито доноси са станали при-
чина за натикването им в лагери, затвори, ДС... за изселва-
нето им, за изключването им... за отнетото им бъдеще? 

Питам се... и зная, че тези въпроси са част от моята авто-
биография и от биографиите на много хора като мен, при-
тихнали пред догарящия залез, които не искат да ги отне-
сат в отвъдното. 

Ще дочакаме ли отговор? 
 

брой 4/2012 
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ДЕМОКРАЦИЯТА, СВОБОДАТА НА СЛОВОТО И ПЕЧА-
ТА, СВОБОДАТА НА МИСЪЛТА И МЕЧТИТЕ 

 
През изтеклите десетилетия, в които трябваше да стиг-

нем до Социалистическия рай, ни подмамваха с какви ли 
не постижения, които неминуемо ни доближавали до пост-
рояването на Комунизма, което значи – до „земния рай”. 
От дългото очакване обезверени хората решха, че е най-
добре всеки сам за себе си да построи този рай, за сметка, 
разбира се, на тези, които вярват и чакат някаква справед-
ливост. В бетоновия бункер на нашия живот премина по-
лъх, чу се думата „перестройка”, заговори се за 56-то ПМС, 
от което се възползваха хора, непознаващи думите „спра-
ведливост” и „отговорност”. Алчността набираше скорост и 
сили, всеки искаше да е първи. В Рейкявик се срещнаха 
Рейгън и Горбачов и оттам огъня на камината като че ли 
затопли огромните ледници между двата свята, доминира-
ни от САЩ и СССР. Разговорът им бе на четири очи – дали 
е имало в него загриженост за обикновените хора? 

Годините се нижеха... и у нас уж всичко беше държавно, 
а се пръкваха и дейности с частен характер... Сега си обяс-
нявам, че това са били онези, от които после се родиха го-
лемите банкери с големите частни банки, онези, които вече 
бяха изучили тънкостите на присвояването на стотинките 
на доверчивите хора и раздаването на милионите на „свои-
те” хора... родиха се хотелиерите с веригите луксозни хоте-
ли, построени върху държавна земя, закупена за стотинки... 
крупните търговци във всички сфери на стопанския ни 
живот, които задушиха първородния вик на кварталните 
магазинчета... пръкнаха се от нищото фермери и арендато-
ри, които без контрол и срещу закона обработваха хиляди, 
не... милиони декари „ничия” земя... и не плащаха нищо на 
собствениците й...  

Промяната, чакана половин век дойде с мотото „Свобо-
да на словото и печата”. Има ли нещо по-съблазнително от 
тези думи за народ, забравил, че е мислещо и говорещ съ-
щество? При това мото милионите се щураха с безсмислени 
усмивки и най-умното според тях бе да крещят до преграк-
ване подадени им думи от самоизбрали се водачи. 
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„Партията е виновна за всичко” – дирижираха от мик-
рофоните водачите, а обикновените, „ние”, от площадите, 
повтаряха подадените им думи – „Долу БКП”, „БКП е ма-
фия”, „Червени боклуци”... Думи празни, думи опиянява-
щи, кухи... Злобата, болката, разочарованието умело се на-
сочваха към ПАРТИЯТА, като към живо същество. Партия-
та – плътна завеса за всичко сторено, завеса, зад която игра-
чите умело продължиха своята игра, набираха икономи-
ческа мощ... и се готвеха отново да поведат вярващите още 
в тях изстрадали хора. 

До промяната всички се страхуваха да не попаднат в 
групата на т.нар. „ВРАГОВЕ” и сами се цензурираха... цен-
зурирахме дори сънищата си – особено онези от нас, пре-
минали през подземията на Държавна сигурност, през зат-
вори и лагери. 

След промяната народът се оказа омотан в паяжината на 
страха от ДОСИЕТАТА. 

Преди промяната затъпявахме, затрупани от информа-
ция за високи успехи и благоденствие. След промяната се 
заговори за изнесени огромни суми държавни (т.е. народ-
ни) пари в чужбина, заговори се за връщането им, за търсе-
не на отговорност от крадците с високи постове от бившия 
режим... Думи, думи, думи... 

Последваха кръгове, групировки, орбити, борци-
мафиоти, милиционери-мафиоти, наркодилъри-барони... 
разкош, раждащ бомби, разстрели, показни побои... Борба 
за власт и пари, алчност и жестокост, прикрити зад демонс-
трирана „грижа за народа”... по-точно – за „електората”... 

Чуваме, отнякъде много далеч, че имаме и българи с 
будни умове, с умове на световно ниво... но са някъде там, 
далеч, другаде, където другите могат да ги използват... 

А народът, обикновените милиони, вече не вярват, но 
още се надяват и чакат... 

Чакат без мисъл - така, както са чакали почти пет столе-
тия под турска власт, така, както са чакали почти пет десе-
тилетия под комунистическа власт. И сега, уж свободни, не 
снемат оковите на очакването, взират се до болка и се надя-
ват, че ще дочакат мига, в който да тръгнат след Данко, 
понесъл над главата си туптящото си сърце – да им свети... 
да осветява Пътя им... 
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Питам се – кога милионите ще осъзнаят, че всеки човек е 
Данко и осветява пътя си със своето сърце и от тази светли-
на ще зависи какъв е Пътят. 

... Пътят, по който ще тръгне нашата държава, пътят, 
който ще ни отведе до един слънчев, топъл и подреден 
свят, или в непрогледната тъма на тресавището... 

 
брой 5/2013 
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ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 

ГОСТ НА „НОЩЕН ХОРИЗОНТ”, БНР, 09.03.2012 
 
Водещ Румен Стоичков: В студиото имаме гост – Габ-

риела Цанева. Тя е с две висши образования – завършила е 
Химикотехнологичния университет в София и право. В 
момента работи като адвокат в Софийската адвокатска ко-
легия. Автор е на 9 книги – документална повест, роман, 
новела, сборник с есета, стихосбирки, последната от които 
носи наименованието „Заскрежени птици”. 

Гост Габриела Цанева: Добър вечер на  слушателите... 
добър вечер, г-н Стоичков. 

Водещ Румен Стоичков: Благодаря ви, надявам се да се 
чувствате добре. Вие сте ни била гост преди повече от десет 
години, както се мъчихме да уточним преди малко. 

Гост Габриела Цанева: Да. 
Водещ Румен Стоичков: Аз Ви представих като поете-

сата адвокат, вметката може да бъде и това, че сте и химик. 
Кое надделява в ежедневието Ви? 

Гост Габриела Цанева: Аз много се зарадвах, когато ме 
представихте като поетесата-адвокат, защото може би съм 
точно това. Дълго време съм се чудила дали съм поет, адво-
кат или писател... химик... Химик като че ли вече отдавна 
не съм, но дълго време съм се чудила кое в мен надделява. 
А може би трябва да приема факта, че съм едновременно и 
поет и адвокат, както ме представихте. Ето предпоследната 
ми книжка, нарекох я „Искам себе”, защото... 

Водещ Румен Стоичков: Това беше част от търсенето? 
Гост Габриела Цанева: Да, това беше част от търсенето. 

Винаги съм казвала „искам да съм друга, искам да съм дру-
га” и изведнъж осъзнах, че всъщност не искам да съм друга, 
а искам... искам себе си. 

Водещ Румен Стоичков: Намерихте ли се? 
Гост Габриела Цанева: Е, не, не бих казала, но поне 

осъзнах, че човек не бива да бяга постоянно от собствената 
си личност, трябва да се приеме такъв, какъвто е - с много 
различни страни, с много различни стремежи и в крайна 
сметка, с реализацията, която се случва. 
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Водещ Румен Стоичков: Обикновено човек е максима-
лист когато става дума за себе си, за собственото си разви-
тие и там някъде идеализмът надделява над реалността. 
Имахте ли падове? 

Гост Габриела Цанева: Животът не може да бъде равен - 
винаги има падове, за да има и хълмове. За върхове не смея 
да говоря, в края на краищата, всеки се стреми към нещо 
по-светло, нещо по-възвишено, както казахте, но... не може 
да бъде всичко равно. 

Водещ Румен Стоичков: А къде остана химикът? 
Гост Габриела Цанева: Химикът все още дреме в мен. 

Обичам тази професия, обичам, когато в живота се случва 
да се сблъскам с някоя химическа формула и да мога да я 
разгадая, така че химикът не е съвсем мъртъв. От химика 
остана и усещането за природните науки, за... надникване-
то в скритата същност на материята и на Вселената... и това 
аз гоня и в поезията си, защото... тази тема ме е вълнувала 
откакто се помня като човешко същество. 

Водещ Румен Стоичков: Кое, скритото? 
Гост Габриела Цанева: Скритото и същността на творе-

нието, на произхода на Вселената, произхода на живота. 
Винаги съм ги търсила чрез науката, а не чрез вярата, и 
затова човекът на науката не може да умре в мен. Макар че 
вече търся тези скрити същности повече чрез словото и 
чрез стиха. 

Водещ Румен Стоичков: Имате ли такова стихотворе-
ние? 

Гост Габриела Цанева: Ами да, то е доста дълго, но все 
пак...  

Водещ Румен Стоичков: Как се казва? 
Гост Габриела Цанева: „Бягството на изгубените изме-

рения”. Не смея да го прочета цялото, защото е наистина 
една малка поема, включена в последната ми стихосбирка. 
Но ще кажа, че трябва да търсим собствената си същност не 
чрез... е, всеки я търси по различен начин, но трябва да я 
търсим сега, в този век, в който се развиват технологиите с 
такава светкавична скорост, че човек в началото на съзна-
телния си живот е виждал едно, а след това вижда съвсем 
стихийно развитие на процеси, които преобръщат целия 
ни начин на живот... Та в едно такова време трябва да пог-
леждаме и да се вглеждаме в научните постижения с малко 
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повече доверие. Твърде много мистицизъм, твърде много 
тайни и загадки има около нас, и по книжните щандове и в 
медиите, навсякъде... като че ли. Колкото повече се развива 
науката, толкова повече бягаме от нея, може би защото 
твърде бързо се развива спрямо собственото ни кратко, 
лично съществуване. Само за едно десетилетие интернет се 
промени. Когато започнах да пиша в интернет, интернет 
беше като едно малко село. Сега интернет свързва целия 
свят и когато вчера имаше едни технически проблем, във 
фейсбук, изведнъж се оказа, че целият свят изпадна в стрес. 
Защото вече не можем да си представим света без интернет. 
Интернет навлезе и в литературата. Аз написах „Реши се и 
ще си свободен” преди 10 години. Следващата си книга 
издадох миналата година. Защо стана така? Интернет. 

Водещ Румен Стоичков: Това ли е причината? 
Гост Габриела Цанева: Да, донякъде да. В един момент 

аз започнах да се питам има ли нужда от издаването на 
книга, в стария класически вид, на онази истинска книга, 
която... 

Водещ Румен Стоичков: Можем да докосваме? 
Гост Габриела Цанева: Да, която докосваме, Да. Върху 

която сме се учили да пишем и да четем, онази книга от 
детството. Имаше един период, в който мислех, че тази 
книга вече си е отишла и че трябва да общуваме във вирту-
алното пространство. Но всъщност, не е точно така. Въз-
можността да се общува в интернет е прекрасна, но тя не 
може все още да измести класическата книга на хартия. Тя 
има друга сила, друго  усещане и все още като че ли за по-
колението, което се е учило да чете от хартиена книга, тя 
ще си остане истинската книга. 

Водещ Р. Стоичков: Възможно ли поколението, което не 
е това, за което говорите, да се докосне до книгата, или ин-
тернет вече пречи? 

Гост Г. Цанева: Пак казвам, не мисля, че пречи. Това е 
още едно пространство, в което можем да четем. Много 
книги, които по една или друга причина не са ми попадали 
в ръце, аз мога да прочета в интернет. Но все пак, истинска-
та книга за мен, която съм се учила да чета от хартиен бук-
вар, си остава книгата с хартиени листи. 

Водещ Румен Стоичков: Ще ни прочетете ли едно сти-
хотворение, което изберете, няма значение? 



Алманах Литературно земеделско знаме - том 1 
 

45 
 

Гост Габриела Цанева: Ще започна с едно стихотворе-
ние, което се казва ПРАЗНИК, тъй като този месец е месец 
на празниците – 1 март, 3 март, 8 март... 

Днес е  
ден  
за почивка; 
за откъсване. 
Ден  
за забрава; 
за съмване. 
Ден, 
в който  
други няма. 
В който няма… 
телефонни звънци 
тичане до финала 
плащане на такси 
викане на такси 
страх от това, 
което забравяш 
и онова,  
което предстои 
затръшнати врати 
дебнещи вратове 
лица – стени 
сърдити гласове 
спрели секунди 
бягащи часове 
пропуснати удари  
на сърце, 
което пъхаш  
в джоба 
и продължаваш… 
Накъде? 
Спираш. 
Препъваш се. 
Падаш. 
Стигнал си  
края… 
Ден за почивка? 
Не зная. 
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Слушател: Поздравления, адмирации за хубавото сти-
хотворение. Къде може да намери книгата човек от про-
винцията и колко струва? 

Гост Габриела Цанева: Книгата може да се намери във 
всички книжарници „Хеликон”, които са верига, която има 
доста книжарници в страната… също „Пингвините”… мо-
же да бъде намерена и чрез интернет магазини и електрон-
ни книжарници. В София я има и в „Български книжици”, 
доколкото знам. 

........................................... 
Слушател: Ало, добър вечер. Николов се казвам. Нико-

лай Николов от Варна съм. По отношение на стихотворе-
нието - много е хубаво. И искам да попитам гостенката... 
каква е границата между доброто и злото, според нея. 

Гост Г. Цанева: Понякога границата между доброто и 
злото зависи от гледната точка, това го казвам и като поет... 

Слушател: Извинявайте, че Ви прекъсвам… за едно по-
яснение. Ще кажа защо Ви питам. Самото стихотворение и 
коментара, който направихте в началото… за вашите виж-
дания за живота... просто... сама си задавате едни въпроси и 
сама си отговаряте. Нещо което даже не е и отрицание на 
отрицанието. Как да ви кажа, просто – толкова добър човек 
сте, че няма интрига... няма интрига във вашето мнение за 
нещата. Разбирате ли? Кажете - каква е границата между 
доброто и злото... И друго – по отношение на професио-
налния й живот – с какво право се занимава, ако мога да 
попитам? 

Гост Габриела Цанева: Да, по принцип малко сложен 
въпрос задавате, може би е малко повече философски въп-
рос, отколкото въпрос на поезията, макар че и поезията се 
занимава открай време с въпросите за доброто и злото. Ка-
то адвокат мога да Ви кажа, че понякога доброто и злото се 
докосват едно до друго, преплитат се и се сливат. Защото 
наистина, за едната страна в един процес доброто е едно, а 
за другата страна, това добро е зло. Така че доброто и злото 
си имат две лица.  

Слушател: Извинете, че Ви прекъсвам пак. Ние сме ху-
манни, всички хора сме хуманни, това е ясно. Искам да чуя 
Вашето отношение към нещата. Искам да чуя някакво от-
ношение, ако може. Защото реално, кажете какво мислите? 
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Човек ако няма отношение, ако само прави такива комен-
тари, просто не виждам смисъла, разбирате ли? 

................................................. 
Слушател: Добра вечер. От Хайредин, Врачанско се 

обаждам, Никола Кирилов се казвам. Гостенката е едно 
добро съвпадение за въпроса, който искам да задам. Тя е и 
химик и адвокат и поет... което е добре – ще излезе може би 
духовен коментара. Би ли застанала, като адвокат на Госпо-
да, да защити всичко онова, което е произведено в недрата 
на тази земя, пред монополистите?  

Гост Габриела Цанева: Мисля, че Господ няма нужда от 
адвокат, ако изобщо има Господ. А като химик мисля, че 
Господ ни е дал една основа, върху която ние можем да 
градим. Мисля, че това, което природата ни е дала, ние 
можем да оползотворим по различни начини, щадейки 
природата, но можем и да надграждаме. 

Слушател: Добра нощ... Искам да попитам… Поезията е 
самотно занимание, своего рода тя е едно бутиково изкуст-
во, от което малцина се интересуват. Моят въпрос към нея е 
– кога тя усети нужда да говори в стихове. И кое е по-важно 
за нея – да бъде поетеса, или да бъде гражданин? 

Гост Габриела Цанева: Какво предпочитам – да бъда по-
ет, или гражданин. Аз мисля, че да бъдеш поет, това озна-
чава да бъдеш гражданин. Разбира се, не всеки гражданин 
може да бъде поет, но мисля, че поетът, за да бъде поет, 
трябва да бъде гражданин. Това е дълбокото ми убеждение. 
Наистина мисля, че поезията, да... тя е самотно занимание, 
сега малко хора се интересуват от поезия, но така или ина-
че, поезията през вековете винаги е будила съвестта на об-
ществото и поетите са били в първите редици в борбата за 
промяна, в борбата за по-добро бъдеще, за по-справедлив 
обществен ред. 

Водещ Румен Стоичков: Имаше и един друг въпрос - 
кога усетихте нужда да говорите в стихове? 

Гост Г. Цанева: Да, не съм забравила този въпрос. Пое-
зията при мен дойде... тя връхлетя върху мен, когато бях на 
12 години. Никога няма да забравя момента, в който прого-
ворих в стихове. Бях с родителите си в Пирин и търсехме 
път към едно от пиринските езера. Бяхме сред една камен-
на река, беше невероятно, небето беше с един неописуем 
син цвят... и много странно – прозираше луната... Тази 
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природа може би ме накара да проговоря със стихове. Тези 
първи докосвания до поезията, до природата, която гово-
реше с мерена реч, по-скоро с ритъм, отколкото рима, изб-
ледняха, но така или иначе, желанието да кажеш нещо и то 
да прозвучи съкровено, да стигнеш по някакъв начин до 
човека, който е някъде далеч, но който може да те разбере, 
остана в мен. 

Водещ Р. Стоичков: Първите Ви стихове откога са? Като 
изключим онези, от 12-годишна възраст. 

Гост Г. Цанева: Писах сериозно и когато бях ученичка… 
публикувах един пътепис и едно есе в сп. „Родна реч”, то 
беше известно тогава, но това беше проза. Първата ми пое-
тична книга е отпреди... 13 години вече станаха, през 1998 г. 
беше издадена. Тогава за втори път поезията ме връхлетя. 
Но разбира се, вече беше овладяна, вече не бях дете. Сега 
искам да се върна към въпроса на предишен наш слушател, 
който попита за границата между доброто и злото. Ще 
прочета една... „Приказка за доброто и злото“, която не е от 
последната ми стихосбирка, но мисля, че ще отговори точ-
но на този въпрос... 

Добро и зло са моите половини. 
Разкъсват ме, горят ме, извисяват ме. 
Държат ме жива, направляват ме –  
дори когато мисля, че ги побеждавам. 
Добро и зло –  
едно чрез друго ги убивам.  
Но не умират. 
Аз ставам сива.  
Добро и зло са наши половини. 
Разкъсани, горящи, извисени, мрачни. 
Те карат ни да бързаме  
по пътищата прашни. 
Ще искаме ли някога да спрем?  
Ще искаме ли – будни, блудни, мудни 
да чакаме пощада? 
Не искаме да просим прошка  
за мига, когато сме избирали. 
Защото свойството да  
се съмняваме ни прави хора. 
Да искаме; да преценяваме. 
Когато трябва - да решаваме. 
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Добро и зло - ако ги няма –  
светът ще бъде сив и сух. 
Човекът предпочел е ада – 
щом в рая трябвало  
да бъде глух... 
Водещ Румен Стоичков: Имаме позвъняване. Добра 

нощ. 
Слушател: Добра нощ, г-н Стоичков. Мария Терзиева 

съм... Сега се събудих, не съм в течение на разговора с гос-
тенката. Но последните стихове, харесаха ми. Допаднаха 
ми, такъв е животът… да, допадат ми, харесах стиховете. 

Водещ Румен Стоичков: Още едно позвъняване. Про-
дължаваме с друг слушател. 

Слушател: Добра нощ. Аз съм човека за доброто и зло-
то, Николов. Мисля, че стихотворението е гениално. Чух го 
преди малко и пожелавам на поетесата много творчески 
успехи и я поздравявам с една песен. 

Слушател: Добра нощ. Тука са трите положения - доб-
ро, зло и Бог. Аз не чух, не го запомних последното изрече-
ние, ама предпоследното го запомних много добре – „Добро 
и зло - ако ги няма - светът ще бъде сив и сух”… значи тя иска 
да има и зло, за да не е сив светът. Това е изцяло погрешна 
теза. Друга е ролята на злото. Който не е претърпял зло, той 
не може да достигне до някакво величие. Велик човек е 
само този, който претърпи зло и може да го преодолее, мо-
же да го издържи…  

Гост Габриела Цанева: Няма да говорим сега за това има 
ли Бог или няма, защото темата, мисля, е друга. Все пак 
искам да кажа и то пак в стихове, че аз вярвам в доброто. 
Ще прочета едно кратичко стихотворение… 

Стигнах края на пътя. 
Нищо няма там – 
земна пустош 
и небесен плам. 
Отвях зърното 
от плявата... 
Не успях 
да намеря  
истината 
за живота. 
Само спасих  



Алманах Литературно земеделско знаме - том 1 
 

50 
 

вярата – 
в доброто. 
Наистина, вярвам в доброто. За съжаление, около нас 

има и зло. И злото ни кара да виждаме и да разбираме кое 
всъщност е добро. Съгласна съм с човека, който говори 
преди малко – да, този който е преживял злото и го е прео-
долял, той се е възвисил и в този смисъл, той може да пре-
цени и тези две нравствени категории. Благодаря. 

Водещ Р. Стоичков: В скайпа ни Стоянка Димитрова 
има въпрос към Вас – „Птиците от корицата на книгата – 
символ на свобода ли са?” 

Гост Г. Цанева: Да, разбира се. Птицата винаги е символ 
на свобода, винаги е символ на полет, на желание да бъ-
деш... да летиш... Това наистина те прави свободен... А ко-
гато птиците са заскрежени е много страшно. 

Водещ Румен Стоичков: Друг въпрос има тук – „Мисли 
ли, че човек ако се реши, ще бъде свободен, каквото е загла-
вието на една от книгите. Щом в нея пише за Никола Пет-
ков – ако наистина семейството й е било засегнато от кому-
нистическия режим, както е написано, възможен ли е бил 
такъв избор. От какво е провокиран избора й да учи и да 
работи като юрист.” Няколко въпроса са. 

Гост Г. Цанева: Убедена съм, че човек може да бъде сво-
боден тогава, когато реши да бъде свободен. Няма как ня-
кой да ни освободи. Могат да ни вземат нещо, не могат да 
ни дадат. Ето вече 20 години се опитват да ни дадат свобо-
да… ако ние не решим да бъдем свободни, няма как да ста-
нем свободни. Това е дълбокото ми убеждение. Това за пър-
вия въпрос… По втория… Да, семейството ми е било репре-
сирано. Първата книга която написах, беше посветена на 
борбата на земеделците николапетковисти срещу комунис-
тическия режим. А защо избрах да бъда адвокат? Станах 
адвокат доста късно, първото ми образование беше инже-
нерна химия. Адвокат станах малко случайно… Тогава, 
когато в обществото станаха промените, тогава, когато за-
почнах да се интересувам от процесите, които движат едно 
демократично общество и усетих, че аз нямам подготовка, 
за да разбера тези процеси. Така започнах да уча най-
напред политология, а след това право. В крайна сметка 
завърших право и започнах да практикувам… и мисля, че 
професията адвокат е полезна. Вярно е, че в момента се 
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говори за слабостта на съдебната система. Ние всеки ден се 
сблъскваме с тези нейни недостатъци. От ЕС също… най-
големите критики към България са в областта на Съдебната 
система. Но точно защото там има един голям проблем, 
има нужда от адвокати, от човек, който да ви помогне, да ви 
посъветва, да ви бъде водител в дебрите от закони, които 
всеки ден се сменят… понякога така абсурдно, че дори за 
хората, които са учили право е трудно да се ориентират в 
тях… 

Слушател: Значи, доста взривоопасна комбинация - хи-
мик, адвокат, поет… нещо много разностранно, да не се 
оплета само ме е страх… 

Гост Г. Цанева: Най-добре да внимавате, наистина… 
Слушател: Относно доброто и злото, понеже имаше 

един слушател, който много настояваше да чуе какво е 
добро и какво е зло… По принцип едно действие, към мо-
мента в който е извършено, не се квалифицира никак. 
Впоследствие, в зависимост от обстоятелствата, то става 
добро или зло. Това са размисли на философи и то много 
векове преди ние да се появим на този свят… а и принцип-
но, има една древна поговорка – „няма ненаказано добро”, 
а и това, което за мене е добро, за другиго е зло. Така че, 
нека с това да изчерпите темата. 

Водещ Р. Стоичков: Още слушатели. Добра нощ.  
Слушател: Добра нощ на Вас и на уважаемата гостен-

ка… и на слушателите. Георгиев от Враца. Г-н Стоичков, 
признавам си, че ме стреснаха въпросите и емоциите... Чух 
обаче обяснението и разбрах причината, а тя е... истината, 
която Вашата гостенка, уважаема гостенка, прекланям се 
пред нея, каза... И казвам, че свободен човек е този, който 
показва недъзите, не се колаборира с греха. Така пише в 
Библията. И човек, който е свободен, той говори само ис-
тината… и само тогава човек може да каже онова, което е. И 
още... тези, червени комунисти… Трябва да ги обичаме, не 
да ги мразим и да ги вкарваме в концентрационните лагери 
и да ги даваме на прасетата, а да си умрат от естествената 
смърт. А нека уважаемата гостенка да прочете нещо, ще й 
бъда благодарен и признателен.  

Гост Г. Цанева: Благодаря за мнението. Напълно съм 
съгласна, че не бива да мразим хората, които нас ни мразят. 
И сте напълно прав, че трябва да простим… дори и това, 
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което се е случило през тези отминали много отдава вече 45 
години… А сега ще прочета едно стихотворение за свобода, 
защото Вие заговорихте за свободата… 

Разцъфнаха 
изсъхналите 
сетива. 
Усещане  
за свобода 
ме дави. 
Бушува  
в мен; 
души ме. 
Очи в очи – 
с живота  
ме остави. 
Усещане  
за свобода… 
Усещане,  
че нищо 
не се “случва”,  
а се прави; 
Усещане,  
че всичко 
се гради;  
Усещане, 
че битието 
се твори 
и направлява… 
Усещане,  
че скритото 
се проявява… 
Слушател: Ами... Искам да кажа за усещането, че това е 

много субективен фактор. По субективен начин се усеща от 
различните хора. А предишния слушател, който се обади 
срещу комунистите, бих искал да му кажа, че мястото на 
всички фашисти е на Белене, и то отново, още веднъж... 

Водещ Румен Стоичков: Отново се явиха двата полюса, 
толкова години минаха, а няма примирение, това е поло-
жението. Благодаря Ви за обаждането. 

Слушател: Аз съм просто възхитена от стихотворението, 
което прочете преди малко гостенката... Човек... голямо 
богатство е за всички, които го слушат. Пожелавам й всичко 
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хубаво и да ни чете все такива хубави стихотворения, кога-
то има възможност. Аз се казвам Божана, от София съм. 
Възмутена съм от този господин, който преди говори про-
тив 8-ми март. А за злото, то винаги е по-силно от доброто, 
но след него идва доброто. Затова - честит празник на Вас и 
на колектива! 

Водещ Румен Стоичков: Още едно обаждане... Добър 
вечер. 

Слушател: Обаждам се провокиран и от двамата ви 
слушатели. Откровен ще бъда. Значи ли, че да си откровен 
е лошо? Ами злото просто трябва да го избягваме, това е 
разликата между доброто и злото. Към доброто да се стре-
мим, а злото, както казва Учителят Дънов, е просто едно 
недоразвито в миналото добро. Какво да кажа за празника 
и за поетесата... не знам. Аз съм редовен слушател на „Но-
щен хоризонт”, нощен човек съм и когато нещо не ми ха-
ресва, не се обаждам. Не трябва да има озлобеност... те го 
обръщат на говорилня. Не мисля, че човек трябва да се 
обажда злонамерено – като не ти харесва, смени станция-
та... а иначе - всичко е една информация, тя винаги е по-
лезна. И поздравления за Вашата гостенка. Аз съм музикант 
по професия, не възприемам носенето на няколко дини под 
една мишница, особено когато се отнася за изкуство. Не 
възприемам един човек, който е написал някаква естрадна 
песен и не знае нотите да го пишат композитор, но случая 
не е такъв. Пожелавам успех на стихосбирките на Вашата 
гостенка. Добра вечер... 

Слушател: Аз искам да му кажа на този злобен човек, 
дето нарича седем милиона фашисти... Откъде-накъде ние, 
честните хора, да сме фашисти? Фашисти са тия, които 
избиха толко народ без съд и присъда, това са фашисти... А 
ние сме честни хора, искаме свобода, искаме да няма кому-
низъм – защото комунизмът, това е престъпление против 
човечеството, това е диктатура, това е тоталитаризъм, това 
са тайни ченгета и... и... 

Гост Габриела Цанева: Благодаря Ви. Съгласна съм с то-
ва, което казаха хората преди вас, съгласна съм и с това, 
което казахте и вие. Наистина тази тема - кой е фашист и 
кой е бил в Белене е много дълга, но истината е, че в Белене 
през 45-те години на комунистически терор, не бяха фа-
шистите, а бяха хора, които са били по лагери и затвори и 
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по времето преди 9-ти септември 1944 г. Това е истината. А 
сега искам да прочета още едно стихотворение. 

Водещ Румен Стоичков: Преди това, обаче ще ви про-
чета нещо, което слушателят Константинов написа в скай-
па – „Поздравления за избора на гостенката. Не мислех да 
се включвам, но за първи път съм раздразнен от обаждани-
ята. Не е необходимо човек да е Ботев или Яворов, за да е 
поет. Напук на друго обаждане, въпреки че ми харесаха и 
трите песни, гласувам за кръчмарската певица.” Благодаря 
на г-н Константинов за мнението. На финал - едно стихот-
ворение, но преди това, какво ще пожелаете на нашите 
слушатели? 

Гост Габриела Цанева: Пожелавам им да живеят повече 
през нощта, което Вашите слушатели и правят... защото 
през нощта ние се освобождаваме от всички грижи, от вся-
ко дребнаво усещане, от всичко, което през деня ни е нато-
варвало и отравяло... 

Водещ Румен Стоичков: Кое е стихотворението? 
Гост Габриела Цанева: 
Два през нощта е. 
Някъде долу – 
куче лае. 
Пази  
съседния двор? 
Или  
опърпан уличник 
вае  
своя простор… 
С това стихотворение искам да поздравя хората, които се 

будят в два през нощта, или които не са заспивали, или 
които вече са се събудили... 

Водещ Румен Стоичков: Габриела Цанева беше гост в 
предаването Нощен хоризонт. Благодаря Ви за участието. 

Гост Габриела Цанева: Благодаря Ви и аз. 
 

брой 2/2012 
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ПОСЛЕДНИЯТ ДЕН НА ГОДИНАТА 
 
Отново е – 
последният  
ден  
на годината.  
Отново е – 
ден 
за начало 
и край. 
За криви надежди; 
за наранени души; 
за възторг 
и за вой; 
за бой 
и отбой; 
за строени 
в редици 
мечти. 
 

Г. Цанева 
  

Отново се питаме – какво остана след нас, какво напра-
вихме, за да оставим нещо след себе си? 

Тази година, както никоя друга в последното десетиле-
тие, бе решаваща, водоразделна за обществото ни. Тази 
година отново постави въпроса за бъдещето на България, за 
развитието, за приоритетите и ориентацията, за избора и 
морала... 

След десетилетно мълчание, кома, хипноза, обществото 
се пробуди. Или – поне се опита да се събуди. 

Протести през февруари – високи сметки за живот, бед-
ност, самозапалване... 

Властта дезертира. 
Опита се да дърпа конците, да замита следите, скрита 

зад полата на президента си и служебното му правителство. 
Последваха избори. 
Последва девалвация на демокрацията... 
През последните 24 години, нито една партия, нито 

един партиен вожд, загубил изборите, не си позволи да се 
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скрие. Тази година след изборите се скри партията, спече-
лила най-много гласове, но все пак – недостатъчно, за да 
вземе властта. 

Тази година десницата в България показа, че не е спо-
собна да бъде в опозиция, че може да съществува само кога-
то е на власт, т.е. показа, че й е нужен член 1 от Конститу-
цията на Живков, онзи член 1, който преди 24 години свали 
Петър Младенов и постави началото на тъй много нена-
вижданите промени. 

Ненавиждани от всички днес – от онези, които трябваше 
да се лишат от част от властта си... и от нас, които все пак 
успяхме да тласнем страната по пътя на демокрацията.  

Днес демокрацията девалвира. 
Под натиска на протести, на медии, на пропаднали по-

литици. 
Днес искаме оставка, но не знаем какво да поискаме след 

това. 
Днес искаме смяна на системата – на коя? На парламен-

тарната демокрация? Днес искаме нова Конституция... Но 
не сме чели старата. Днес искаме нов морал в политиката... 
Но моралът е един и е морално да го искаме от всеки. 

Днес протестиращите мълчат за морала на президента.  
Днес протестиращите искат оставката на правителство-

то, но не са пред Министерския съвет, нито пред което и да 
било министерство. Те са пред Парламента – символът на 
демокрацията и развяват знамена с юмруци. С юмруци ли 
ще защитаваме ценностите си? 

Годината си отива – с много въпроси, без отговори. 
Тишина. Зад всички тъпани и крясъци, зад всички свир-

ки и освиркване, зад всички медийни блясъци, се чува само 
МЪЛЧАНИЕТО на едно поколение, което няма идея за 
утре, няма идея за днес... 

Годината си отива. Какво направихме НИЕ, за да потър-
сим отговорите? 

 

брой 6/2013 
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ГЕОРГИ ПИНЧЕВ 

„ДОБРЕ ДОШЕЛ!” НА ПОРЕДНИЯ БРОЙ НА ”ЛИТЕРА-
ТУРНО ЗЕМЕДЕЛСКО ЗНАМЕ” 

 
Появата на втория брой на „Литературно земеделско 

знаме” се дължи на интереса на много сдружени земеделци 
към първия. И веднага ще подчертаем изрично: поетите и 
писателите земеделци нямат намерение да издават замес-
тител на съюзния орган „Земеделско знаме”. Литературни-
ят вестник е необходим, за да печатат в него творбите си. 
Казахме го миналия път, повтаряме го и сега.  

Щом имат волята да правят и издават свой вестник, нека 
вършат тази трудна работа, още повече, че късат средства 
от скромните си заплати и пенсии. 

В този смисъл издаването на вестника е саможертва в 
името на СЛОВОТО, на земеделското слово. То обогатява. 
Води напред. В началото на БЗНС бе словото във „Възва-
нието” на поета и общественика Цанко Бакалов. Земеделс-
кото слово е сила. Следователно: поетите и писателите зе-
меделци знаят какво правят. Те са и орачи, и сеячи на духа.  

Бог да Ви благослови, земеделски творци! 
 

брой 2/2012 
 

СЪДЪРЖАТЕЛНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ИЗЯВА ПО БЪЛГАР-
СКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО 

 
В ранните часове на 9 март т. г. поетесата Габриела Ца-

нева даде около 3 часово интервю по програма „Нощен 
хоризонт” на БНР. Формалният повод да бъде поканена от 
водещия Румен Стоичков бе издадената наскоро нейна 
поредна стихосбирка „Заскрежени птици”. Въпросите на 
водещия и искрените аналитични отговори на г-жа Цанева 
създадоха атмосфера на духовни търсения. От слушателите 
на предаването към поетесата заваляха най-различни въп-
роси. Повечето добронамерени и съпричастни, а други не 
дотам обмислени. Габриела Цанева отговаряше на всички 
обстойно и с премерена тактичност. Получи се богат на 
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размисли диалог, в който имаше от страна на авторката на 
„Заскрежени птици” всичко: философски размисли, пое-
тичен самоанализ, политически оценки на минало, насто-
яще и бъдеще. 

Справедливостта налага да се направи преценката, че 
интервюто с цялото си съдържание се превърна в стойнос-
тно духовно събитие. Късните нощни часове не дадоха въз-
можност на повече хора да се докоснат до въпросите на 
водещия Румен Стоичков и отговорите на поетесата и об-
щественичката Габриела Цанева. Затова „Литературно зе-
меделско знаме” помества целия текст на интервюто. Нор-
мално и естествено е читателите на вестника да се запозна-
ят с изтънчената интелектуална атмосфера на това значи-
телно културно събитие. 

 
брой 2/2012 
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ИВАН СЕЛАНОВСКИ 

НИКОЛА ПЕТКОВ – СИМВОЛ И ЗНАМЕ НА БОРБАТА 
 
Хвърляйки поглед върху спомените за онези сатанински 

дни – „дни на погроми, мъст и кръв”, непосредствено след 
09.09.1944 г. – кръвта се смразява, ледени тръпки сковават 
дъха. На власт идва БКП чрез щиковете на съветската ар-
мия, която вероломно окупира България. Установява се 
кървава болшевишка диктатура от сталински тип. Черве-
ният съветски ботуш, със шмайзера на Альоша, тъпче земя-
та на Ботев и Левски, земята на нашите деди. Хоризонтът 
на родното небе аленее от пролятата кръв. Комунистичес-
ката касапница всява смъртоносен страх. Разстрели, лагери, 
затвори. Такава е зловещата картина на окървавените бъл-
гарски поля. Черни забрадки, осакатени съдби. България е 
покрита с воал от черен креп. А озверени комунистически 
шайки всяват ужас и смърт. На фона на тази неистова вак-
ханалия, превърнала се в политическа клада, се извисява до 
пантеона на безсмъртието едно име – Никола Д. Петков. И 
то става символ и знаме на борбата срещу вилнеещия ко-
мунистически октопод. Име, което фокусира лъчите на 
надеждата, че над България ще изгрее светлото оранжево 
слънце – слънцето на БЗНС! Но родният небосклон е обвит 
от черните облаци на насилието, които вземат връх. Ста-
линските палачи и техните български слуги не му прости-
ха, че дръзна да поиска родината на свободолюбивия бъл-
гарски дух да се включи в люлката на световната демокра-
тична общественост. Той – Петков, синът на опълченеца 
Димитър Петков, увисна на бесилото на 23.09.1947 г.! 
„О, бесило славно – ти си само 
с бесилото на Дякона равно!” 

Обесиха материята, плътта, Петков. Но за неговия вели-
чав дух нямаха бесило, нямаше смърт. 

И ето – той се „превърна в звезда”! 
 

„Мирен преход”,  изд. „Мултипринт”, София, 2010 г. 
брой 5/2012 



Алманах Литературно земеделско знаме - том 1 
 

60 
 

ЕДИН ЖИВОТ 
 
Петко Згалевски… Роден на 1 октомври 1935 г. Почина 

на 27.09.2012 г. 
От името на Съюза на писателите земеделци в България 

се обръщам към вас, опечалени родственици, близки и 
приятели на Петко Атанасов Петков – земеделец по убеж-
дение, член на БЗНС, писател и поет, член на СПЗБ, общес-
твеник и кмет на град Божурище от 1991 до 1995 г. Преди да 
го поеме зиналата паст на родната земя, моля да сведем 
глави и с едноминутно мълчание да почетем неговата па-
мет. 

Нека да проследим неговият житейски път до момента, 
когато по неумолимите биологични закони на живота, 
смъртта го прегърна с костеливите си ръце и го отне на 
27.09.2012 г. завинаги от нас, за да го пресели в лоното на 
вечността и превърне в синоним за подражание! 

ПЕТКО АТАНАСОВ ПЕТКОВ-ЗГАЛЕВСКИ, негов псев-
доним, е роден на 01.10.1935 г. в село Згалево, Плевенско. От 
1971 г. живее в град Божурище. Завършил е гимназия в 
Плевен през 1953 г. и ветеринарна медицина в София през 
1960 г. 

Неговият баща е потомствен земеделец, бил е застъпник 
на Никола Петков по време на изборите през 1946 г. Синът, 
Петко, остава верен на идейното верую на своя баща. През 
време на унгарските събития, когато въстава унгарският 
народ за свобода през 1956 г., като студент е привикван 
многократно от кадровика на Ветеринаро-медицинския 
институт с предупреждения за изключване. От малък има 
влечение към изкуствата. Носител е на златен медал за 
школувано пеене на фестивала за художествена самодей-
ност през 1969 г. в София. От 1975 г., в продължение на 18 
години е бил хорист в прочутия мъжки хор „Гусла”. При 
излизане на турнета в чужбина, се свързва с политическите 
емигранти-земеделци, като пренася нелегално литература 
в България. 

След промяната през 1989 г. се включва активно като зе-
меделец в тъй наречения „мирен преход” и става кмет на 
Божурище. През време на кметството си лансира идеята за 
строителство на храма „Света троица” в града и за неговото 
отпочване на строеж. След изтичане на мандата му като 
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кмет, работи всеотдайно за просперитета на БЗНС и остава 
верен на неговите идеи до последния си дъх. Пред мен, 
преди да почине, сподели: „Най-много обичам семейството 
си и любимата ми организация БЗНС”. Такъв е нравствени-
ят облик на земеделеца и общественика Петко Петков Зга-
левски.  

Наше е задължението, като член на Съюза на писателите 
земеделци в България, да осветлим дейността му като писа-
тел и поет, за да се добие цялостна представа за една лич-
ност – идейно и политически изградена в контекста на на-
шето съвремие. Господин Петко Згалевски започва да пише 
– първо епиграми и хумор от 1960 година, но не публикува 
нищо, с изключение на няколко епиграми във в. „Софийска 
правда”. Едва след 10 ноември 1989 г. неговите епиграми и 
хумор стават мощно оръжие, с което жигосва управляващи-
те и недъзите на тоталитарното и посттоталитарно кому-
нистическо време. А в своите стихотворения той е любящ 
съпруг, нежен лирик, всеотдаен баща и предан син на 
БЗНС и България! 

През 2000 г. е приет за член на Съюза на писателите зе-
меделци. Издал е в годините на прехода книгите: „Епигра-
ми-червенушки” (2007 г.) и стихосбирката „Как измамно...” 
(2010 г.). Познат е на читателите и с публикации на стихове 
и епиграми и във в. „Литературно земеделско знаме”. 

 
Слово, произнесено от секретаря на СПЗБ Иван Селановс-
ки на 30.09.2012 г. пред гроба на поета 
 
брой 6/2012 

 

ГОРЕЩА ЗИМА И ХЛАДНИ ПРОЛЕТНИ НАДЕЖДИ 

(кратък политически обзор) 

Какво се случи в началото на 2013 година? Правителст-
вото на Бойко Борисов, (разбирай ГЕРБ) откакто дойде на 
власт през 2009 г. не реши много радикални проблеми, ко-
ито бяха залегнали като приоритетни в предизборното му 
обещание. Ръководейки се от главозамайващата изборна 
победа, гербовци, тръгнаха стремглаво в не много правилна 
посока на управление, която ги доведе до несправяне с ко-
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рупционните схеми в почти всички сфери на държавност-
та. Конците на съдебната власт се късаха по шевовете на 
правораздаването под напора на „Златния телец”. Битовата 
престъпност триумфира. Икономиката - буксува задъхано. 
Пенсиите – рахитични. Загърбване на насъщни изисквания 
за един нормален човешки живот в една нормална правова 
европейска държава. Хората стигнаха до мръсното дъно на 
мизерията. Вярно, че всички тези негативи бяха завещани, 
унаследени от внуците и правнуците на БКП, които я пре-
именуваха в БСП. 

Гербовци хукнаха по магистрали...  хубаво! Но чуваха ли 
гласа на мизерията! Финансовият им министър в наполео-
нова поза гръмогласно тръбеше – „финансова дисципли-
на”. Да, ама... Чува ли този, чийто стомах бушува!!! Държа-
вата  от ден на ден обезлюдява. Интелектуалният потенци-
ал се източва зад граница, народът беднее.. Чашата на тър-
пението прелива. Вещае се буря! 

И ето, че негативът от този 23 годишен „мирен преход” 
се превърна в торнадо, което безпощадно отнесе и тези, на 
които народа бе дал своя безрезервен вот на доверие. Стра-
ната ни се тресеше от протести. Проля се кръв... самозапал-
вания... И ето, ГЕРБ – падна от пиедестала на властта. Слу-
жебно правителство.  

Очакват ни избори на 12 май. Пръкнаха партии и пар-
тийки – като кърлежи за власт. Дал Бог! Множко. Кой ще 
управлява?.. Народът – суверен ще каже...  

Дните до изборите са малко, броени... Чудна пролет... 
Май! Но ще ли има народна пролет? Ще ли има май в ду-
шите на хората?.. Ще видим!!! 

Уви... 
А ние, земеделците, къде сме? Къде е народната вяра и 

надежда в нас?.. 
 

брой 3/2013 
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ИСКЪР ШУМАНОВ 

Без Искър Шуманов 

 
Искър Шуманов е роден на 12 юли 1919 г. в село Карабунар, 

Пазарджишко. 
Учи в Пазарджишката и завършва Панагюрската гимназия. 

Следва педагогика в Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“. Отдава се на журналистика като сътрудник на в. 
„Политика“. Бил е заместник-редактор на в. "Младежко знаме" 
и след спирането му през 1945 г. емигрира в чужбина.  

В емиграция прекарва 45 година. Работи последователно в сп. 
„Освобождение“ (Париж), редактор във в. „Свободна и независи-
ма България“ (Ню Йорк) и едновременно на в. "Народно земеделс-
ко знаме".  

На съшия вестник, но вече издаван в София, той е избран 
(юли 1990 г.) за главен редактор, от който пост се оттегля през 
април 1992 г. В 1996 г. е избран за главен редактор на в. "Земе-
делско знаме", какъвто бе до май 2001 г., когато подаде оставка, 
за да изрази протеста си срещу коалирането на БЗНС с Евроле-
вицата. 

Шуманов е автор на книгата „С „Народно земеделско знаме“ 
в борбата за народовластие" (1995 г.) и съставител на сборника 
„Жив с борбите си Никола Петков живее и в спомените“ (1967, 
САЩ - 1997, София) и сборника с разкази и фейлетони „Вчера и 
утре“ (София, 2004 г.) 

След 36-ия редовен конгрес на БЗНС издава последната си 
книга „Не! Не мога да мълча”! 

Член е на Съюза на писателите земеделци в България. 
Искър Шуманов почина на 21 май 2011 г., на бюрото си, под-

готвяйки статия за в. „Земеделско знаме”. 
 

НЕ, НЕ МОГА ДА МЪЛЧА 
 
На събитието от 6 декември 2008 г в НДК не бива да гле-

даме като на обикновен случай в живота на Българския 
земеделски народен съюз. То бе болестна проява на съюз-
ния организъм. 

Ако превратът, замислен за този ден, бе успял, последст-
вията от него биха изменили същността на организацион-
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ния и идеологичен характер на Българския земеделски 
народен съюз. 

Организационно, в съюзния живот би бил въведен на-
силственият начин за решаване на въпросите, а се знае, че с 
викове, безредие, суматоха, каквито бяха създадени от ня-
кои членове и значително по-голям брой нечленове при 
откриването на конгреса в зала № 6 на НДК, творческа и 
полезна работа не може да се свърши. В такава атмосфера 
може да се роди само диктат. 

Идеологично, последствията биха се изразили със замя-
ната на основния принцип - народовластието или волята 
на мнозинството - с волята на фюрера. Този стремеж про-
лича по време на суматохата. Тогава бе скандирано името: 
„Ненчев, Ненчев, Ненчев". А в залата бе разпространявано 
и едно картонче, на което от едната страна бе отпечатано 
името Николай Ненчев, а на другата - „Бъдеще за БЗНС" - 
фюрер? - бъдеще на БЗНС?! Боже, опази! 

* * * 
Не! Не мога да мълча! 
В една демократична организация като Българския зе-

меделски народи съюз не бива да се мълчи. Мълчанието в 
нея скрива мнението на мълчащите и то не може да бъде 
взето предвид при решаване на разискваните въпроси. Това 
пречи на вътрешноорганизационния живот и може да до-
веде до погрешни решения. 

Вътре в организацията си земеделецът никога не трябва 
да мълчи. Той винаги трябва да си казва мнението открове-
но и без страх - право, което му е дадено от устава. Това е 
необходимо за правилното развитие на организацията. Аз 
никога не съм мълчал.  

Вън от организацията земеделецът не бива да бъде бъб-
рив по вътрешноорганизационни въпроси. Бръщолевенето 
извън организацията е причинявало не една и две беди. Аз 
винаги съм се старал и съм внушавал на другите да не го-
ворят. 

А сега? 
Не! Не мога да мълча! 
* * * 
Тревогата и смутът вече отминават, но въпросите оста-

ват. 
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Те се дължат предимно на неизвестността пред решени-
ето на съда за регистрацията. Ако нашето правосъдие се 
ползваше с доверието на обществото (а то не се ползва и с 
доверието на Европейския съюз), не би имало тревога, не 
би имало смут. 

Тогава би имало доверие във везните на дамата с пре-
вързаните очи - Темида, защото блюдото на справедливост-
та ще натежи от представените факти и документи от 
БЗНС. Доверие, обаче, че очите на Темида са превързани, 
няма и затова сдружените земеделци се вълнуват и питат: 
„Ами, ако ги („Ги„-то се отнася за неуспелите преврата-
джии) регистрират, тогава?". И следват отговори: 

Един казва: „Ще си замразя членството", без да определи 
къде ще го замрази - в своя хладилник или в месарски мага-
зин за дълбоко замразяване. 

Друг: „Отиваме на кино". Смисълът е „свършено е с нас" 
(със Съюза). 

Трети: „Няма да има организация“ като под организа-
ция разбира организацията - Българския земеделски наро-
ден съюз. 

Това са отговори, чути от автора на тази статия. Те са от-
говори на родените в зодия Заяк: щом чуят шумка да шум-
не, бягат през глава и търсят спасение в шубраците. 

Идейният земеделец, който е дошел в организацията, 
воден от желанието да служи на народа, а не на някого си, 
не и от жажда за слава или пари, не отговаря така. Той е 
убеден. 

Земеделската вяра пламти у него - в сърцето и душата 
му. В беда той се изправя, вдига си челото и без колебание 
се явява на поста си за защита на организацията. Той не 
пита: „Ами, ако... Тогава?", защото знае отговора. 

Така постъпиха идейните земеделци и в този случай. 
Изправиха се, вдигнаха си челата, погледнаха смело напред 
и застанаха на поста си. 

И там, на поста си, стоят те. 
 
* * * 
Земеделският съюз не е на онези, които се кичат с името 

му. Той не е на онези, които са се отрекли от него, отцепили 
са се. Той не е и не може да бъде на онези, които искат да го 
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овладеят с взлом: те могат да къртят врати, да чупят стъкла 
и пак не ще успеят да влязат в него. 

Българският земеделски народен съюз не е зданието на 
„Врабча“ 1, което е построено върху негова земя, колкото и 
да ни е свидно то. Както се знае, това здание бе обитавано 
повече от четиридесет и пет години от една шайка, която 
бе и си остана група слуги на червените бейове. Тази група, 
изкуствено надута до над сто хиляди, не бе призната за 
Български земеделски народен съюз. Признати бяха онези, 
които „обитаваха" насилствено лагери за робски труд в 
мизерия и под инквизиции, които умираха с идеите на 
Стамболийски. 

Българският земеделски народен съюз не е личност, 
колкото и да се ще на някои, които се силят да го уеднаквят 
със себе си. 

Българският земеделски народен съюз е идеи. Те са изк-
ристализирали от създателя на неговата идеология в 
„Принципите на Българския земеделски народен съюз“, 
писани в затвора и издадени за пръв път на 26 април 1919 г. 

Идея на Българския земеделски народен съюз не е об-
себването на властта. Властта може да бъде средство за при-
лагане на идеите, но не и цел. Властта е цел на политичес-
ките търговци - онези, които сега купуват гласове, купуват 
власт, която за тях означава пари. 

Идеи на Българския земеделски народен съюз са върхо-
венството на народа и благоденствието на народа. 

Има народовластие в онази държава, в която народната 
воля е закон над законите. 

Има благоденствие в онази държава, в която няма гла-
ден, няма насилие и има справедливост за всички. 

С други думи, има благоденствие материално и благо-
денствие на духа. 

Затова Българският земеделски народен съюз не умира. 
 

„Не, не мога да мълча”, изд. Антей, София, 2009 
брой 3/2013 
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ЙОРДАН БОРИСОВ 

БЕЗСМЪРТНИЯТ ПЪТ НА НИКОЛА ПЕТКОВ 
 
21 юли 1893 г. – ражда се в София по-малкият син на 

Димитър Петков и Екатерина Ризова – Никола Д. Петков; 
1910 г. – завършва Първа мъжка гимназия в София и 

продължава образованието си в Париж, където следва пра-
во в Сорбоната; 

1912 г. – завършва школата за запасни офицери в София 
и участва в Балканската война като доброволец – кавале-
рист; 

1918 г. – след Първата световна война продължава обра-
зованието си в Париж и завършва право през 1922 г. 

1922 г. – по време на 100-дневната обиколка на Алексан-
дър Стамболийски в Европа, Никола Петков се среща с 
него и прегръща идеите на БЗНС. Назначен е за секретар 
на българската легация в Париж; 

1923 г. – след 9-юнския преврат остава шест години като 
изгнаник в Париж. Става съредактор на в. „Народна воля”. 
Пише книга за историята и идеологията на БЗНС и книга 
на Александър Стамболийски; 

1938 г. – избран е за народен представител и защитава 
тезата да се спазва Търновската конституция; 

1941 г. – въдворен е в концлагера „Гонда вода”; 
1943 г. – заедно с д-р Г. М. Димитров приема да участва в 

Отечествения фронт; 
1944 г., януари – интерниран е в град Свищов и е поста-

вен под полицейски надзор; 
10.09.1944 г. – отправя апел към земеделците в България 

да организират земеделски дружби. Участва в правителст-
вото на ОФ като министър без портфейл; 

1945 г., август – заедно с министрите-земеделци създава 
опозиционен БЗНС и на 26 август става ръководител на 
Обединената опозиция в България; 

19.10.1946 г. – в София се провежда митинг на опозиция-
та. Никола Петков, носен на ръце от освободените концла-
геристи, земеделците и социалдемократите, застава на три-
буната. Площадът ехти от нестихващо „Ура!”, „Да живее 
Никола Петков!”, „Да живее опозицията!”; 
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1946-1947 г. – Никола Петков е народен представител във 
Великото народно събрание; 

1947 г., януари – Георги Димитров се заканва, че трябва 
да бъде обесен депутатът Коев. Отговорът на Никола Пет-
ков е: „Вие да не сте сатрап, та да произнасяте подобни 
произволни присъди? Вие правите същото като Цанков – с 
убийства заплашвате!”; 

1947 г., април – произнася голяма реч за външната поли-
тика на БЗНС. Парламентът се превръща в арена на поли-
тическа схватка между Никола Петков и Георги Димитров; 

05.06.1947 г. – с поредна остра реплика, Георги Димитров 
обвинява Никола Петков, че служи на чужди интереси и 
заплашва да го хвърли в затвора. Петков отговаря: „Сега 
може да си отмъстите, но с това няма да постигнете нищо. 
Отмъщението не е управление. И днес, и утре ще се боря за 
свобода, и при вас, и при всеки, който отнема свободата на 
българския народ.”; 

Върху Никола Петков се нахвърлят тайни агенти и ко-
мунистически депутати. Никола Петков извиква: „Да живее 
свободата!” Народните представители от опозицията го 
заобикалят и пеят: „Той, който падне в бой за свобода, той 
не умира.” Никола Петков е арестуван. Следва процес и 
присъда – смърт! 

23.09.1947 г. – незабравимият ръководител на опозиция-
та и БЗНС Никола Петков бива обесен от тоталитарната 
власт на комунистите, в София. 

* * * 
Публицистът Никола Петков 
Публицистиката на Никола Петков, наред с борбата му 

за тържеството на идеите на БЗНС, е втъкана в неговия все-
кидневен живот. Никола Петков е съредактор на в. „На-
родна воля” от 1923 г. до 1929 г. По-късно, от 1931 г. до 1934 
г. е сътрудник на в. „Пладне”, редактор в „Земеделско зна-
ме” и директор на в. „Земя”. Журналистическата му и пуб-
лицистична дейност продължава през 1938 г., когато става 
съредактор на сп. „Земя и труд”. След преврата на 
09.09.1944  г., Никола Петков става директор на в. „Народно 
земеделско знаме”. В своите статии той се изявява като еру-
диран публицист, с верен поглед за промените в Европа и 
света. 
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Книгата „Александър Стамболийски – личност и идеи” 
е сборник от речи, статии и документи, които разгръщат в 
дълбочина личността и идеите на големия политик и де-
мократ, водача на БЗНС – Александър Стамболийски. 

В нея и в своите статии Никола Петков се доказва като 
публицист, овладял до съвършенство езика на журналисти-
ката. 
 
 „Оставени следи”, публицистика, изд. „Арт Фейс”, 2012 г., 
Враца 
 
брой 5/2012 
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КИРИЛ НАЗЪРОВ 

ЛЕГЕНДАТА СТАМБОЛИЙСКИ 
 
Александър Стамболийски е един от най-великите си-

нове на България. Нарежда се сред най-достойните, най-
свидните чеда на нашия народ в цялата ни национална 
история. 

Защото през краткия си земен път остави незаличима 
следа на Човек и Държавник. Защото приживе бе станал 
знаме на българското селячество и неотстъпно го водеше по 
пътя на правдата, свободата и народовластието. Защото 
измина борчески, славен жизнен път. Той казваше: „В бор-
бата е нашата чест, нашето спасение, в борбата е смисълът 
на живота”. И целият му живот беше борба. 

В духа на възрожденските традиции Александър Стам-
болийски е и пламенен журналист. Редом с политическата 
си дейност повече от две десетилетия той пише статии за в. 
„Земеделско знаме“. През 1899 г. публикува първите си 
дописки в „Земеделска защита“, през 1902 г. вече е в редак-
цията на вестник „Земеделско знаме“, а през 1904 г. вече е 
редактор на съюзния орган. Той добре знае силата на пуб-
лицистичното слово и го използва като оръжие в борбата, 
като средство за организиране на земеделското движение, 
за просвета и пробуждане на селячеството и т. н. Пише 
уводни и обзорни статии, пише коментари и анализи, води 
политически полемики... Не престава да пише статии за 
вестника дори когато е в затвора. 

Александър Стамболийски е и поет. Поради липса на 
време не се посвещава на поезията и не се развива доста-
тъчно като поет, но дарбата личи и от епизодичните му 
стихотворения. В тях се откроява цялостното му познаване 
на обществено-политическата действителност у нас, както 
и творческото му дарование. Повечето от стиховете на 
Стамболийски са публикувани в началото на миналия век 
под псевдонима Милен. А някои, както и редица статии - с 
псевдонимите: Стамбол, Великан, Мариус и други. 

А след геройската му смърт на 14 юни 1923 г. се превър-
на и в легенда. Легенда не само за България, но и за света. 
Вече почти един век легендата за вожда на българското 
селячество и на целия български народ се предава от поко-
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ление на поколение. И не само че не помръква, а става все 
по-ярка, все по-актуална! Легендата за неговата държавни-
ческа дейност, за неговия живот и мъченическата му гибел 
е свидна за всяко българско сърце. 

Измеренията на легендата за Стамболийски са много – 
от устните предания, до безбройните народни и авторски 
песни, стихотворения, разкази, повести, романи, драми...  

Легендата за Александър Стамболийски е пресякла гра-
ниците на България още докато е бил жив. А след зверското 
му убийство легендата за него отеква по много кътчета на 
света. Да припомним само книгата на американския про-
фесор Джон Д. Бел „Селяни на власт: Александър Стамбо-
лийски и Българският земеделски народен съюз”, издавана 
и преиздавана в България с подкрепата на земеделци-
емигранти в САЩ. 

Плодната българска земя е родила и откърмила много и 
свидни безсмъртни чеда, чиито имена са записани със 
златни букви в олтара на Родината. Много са и легендите за 
тях, които нашият народ е съхранил в сърцето си и в наци-
оналната история.  

Измежду най-великите синове на България е земеделс-
кият водач и недостижим държавник Александър Стамбо-
лийски. Легендата за него е незабравима. Другото нейно 
име е безсмъртие! 

 
брой 4/2012 

 

НИКОЛА ПЕТКОВ – ЕДИН ОТ ВЕЛИКИТЕ СИНОВЕ НА 
БЪЛГАРИЯ 

 
Навършват се 65 години от героичната и мъченическа 

смърт на Никола Димитров Петков – един от вай-великите 
синове на нашето Отечество.  

Той беше зверски убит от комунистическите диктатори 
в Софийския централен затвор в полунощ на 22 срещу 23 
септември 1947 година. Бива обесен. Очевидци разказват, че 
преди това е бил умъртвен с чук.  

Той е една от най-свидните жертви на нашия народ. 
Нека си припомним част от знаменитата му последна 

реч във Великото народно събрание при отнемането на 
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депутатския му имунитет на 5 юни 1947 г.: „...Моята съвест 
е била винаги чиста. Такава е била винаги, защото и в моето 
семейство винаги са били с чиста съвест. Хора с нечиста съвест 
няма и няма да има.”  

И наистина. За 40 години едно българско семейство дава 
3 жертви. По политически причини са убити Димитър 
Петков и синовете му земеделци Петко Д. Петков и Никола 
Д. Петков. Този факт красноречиво говори за нашенските 
политически нрави и „морал”. Министър-председателят 
Димитър Петков е убит на 26 февруари 1907 г. между Со-
фийския университет и Орлов мост от Александър Петров, 
чиновник от Видин. Убийството е поръчано и платено от 
Народната партия, начело с Иван Е. Гешов. Петко Д. Пет-
ков е убит на 15 юни 1924 г. на ъгъла на ул. „ Г. С. Раковски” 
и „Московска” от поручик Димитър Радев, служител във 
Военното министерство. 

С целия си живот и със своята саможертва Никола Пет-
ков показа как трябва да се служи на майка България.   

Никола Петков беше главен секретар на Българския зе-
меделски народен съюз и водач на Обединената опозиция  
- 1945-1947 г. Затова остава като светъл пример за земедел-
ците. Пример – как се отстоява свободата, народовластието 
и демокрацията. 

 
брой 5/2012 
 

БУДИТЕЛИТЕ – ДУХОВНИ ВОДАЧИ НА НАРОДА 
 
Денят на народните будители – първи ноември – е 

светъл празник в българския духовен календар. На този ден 
нашият народ отдава заслужена почит на своите духовни 
водачи – дейците на националното възраждане, на просве-
тата и културата, на науката и изкуствата. Възрожденският 
порив на народните будители, техният кристално чист 
морал, апостолската им безкористна дейност за Отечество-
то са добродетели, които трябва да служат като светъл  
пример и на днешните поколения.  

Думата будител има санскритски корен – буда, която 
означава зрящ, буден.  
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За първи път този празник е честван през 1909 г. в Плов-
див от група учители. Те решили да го честват на 19 октом-
ври, когато българската православна църква почита  небес-
ния закрилник на България – свети Йоан Рилски.  По новия 
календарен стил  първи ноември  е определен за празник 
на будителите. Свободолюбивите, хуманни и патриотични 
дела  на Иван Рилски с право го поставят в началото на 
народните будители. 

 Гордост за нас, земеделците е, че празникът на народ-
ните будители е обявен за общонационален от правителст-
вото на Александър Стамболийски през 1922 г.  Това става с 
Окръжно писмо № 17 742 от 25 юли 1922 г., подписано от 
министъра на народното просвещение Стоян Омарчевски. 
Писмото е изпратено до ректорите на университетите и 
академиите, учителските институти, всички училища, ре-
гионалните отдели на министерството. Ето какво се казва в 
Окръжното: 

„Допреди войната образованието и възпитанието в на-
шите училища бе насочено към едно планомерно и сис-
темно развитие сред учащата се младеж на национални и 
отечествени добродетели...И още: любов и почит към ста-
риннобългарското, благоговение пред  дейците и строите-
лите на нашето национално дело, старание и съревнование 
към доброто и хубавото. Тия добродетели бидоха основно 
разклатени от отрицателните резултати на войните преди 
всичко в самото общество, а оттам и отражението на отри-
цателните прояви в училищата и младежта. Последната се 
увлече по всекидневното, забавителното в живота и... поле-
ка-лека тя се отдалечи от ценното и същественото в живота 
и миналото...” 

За съжаление след жестокия преврат срещу законното 
земеделско правителство, а и по-късно народните будители 
бяха забравени. Улисани в своите лични и теснопартийни 
интереси много правителства проспаха Деня на народните 
будители.   

След 1944 г. Денят на народните будители е отменен от 
комунистическото правителство. Празникът бе възстановен 
през 1992 г. с решение на Народното събрание.  

Корените на будителството срещаме още при великото 
дело на св. Кирил и Методий, из църквите и манастирите, 
из килийните училища. Първите народни будители са ду-
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ховници, учители, поборници за народни правдини и сво-
бода. Искрите на голямото народно пробуждане хвърля 
Отец Паисий с написването, преписването и четенето на 
„История славяноболгарская” през 1872 г. Сетне идват пос-
ледователите и продължителите на неговото дело: Софро-
ний Врачански, Неофит Рилски, Петър Берон, Димитър и 
Константин Миладинови, Георги Раковски, Найден Геров и 
много други. Те пръскаха искрите на знанието и свободо-
любието из цялата ни поробена Родина. Повечето от тях са 
и борци за национално освестяване и освобождение. Дело-
то и заветите на първобудителя Паисий  продължават Пет-
ко Рачов Славейков, Васил Левски, Любен Каравелов, Хрис-
то Ботев, Иван Вазов...Щафетата е продължена  и от стоти-
ците учители, духовници, читалищни дейци, книжовни-
ци...И всякакви други напредничави българи. Всички те 
работят безкористно за духовното издигане и национално-
то самоосъзнаване на народа ни. Тези титани на българс-
кия дух със своя безграничен и неудържим порив към сво-
бода, справедливост и напредък запалиха зората на Въз-
раждането на българската духовност и нация, отдадоха 
силите, таланта и живота си за най-висшия идеал – свобо-
дата и напредъка на Отечеството. Техният патриотичен и 
високоблагороден пример бе подет от стотици монаси, 
даскали, книжовници, поети, писатели, революционери... 
Безкраен е техният списък:  Хаджи Димитър, Стефан Кара-
джа, Капитан Петко Киряков, Ильо войвода, Георги Бен-
ковски, Бачо Киро, Ангел Кънчев, Баба Тонка и синовете й, 
Захари Стоянов, Стефан Стамболов, Тодор Каблеш-
ков...Всички те и още стотици като тях бяха приели   свобо-
долюбивите идеи на първобудителите, тяхната апостолска 
и неуморна работа в служба на Отечеството. И изпълниха 
достойно своя дълг. А техните верни последователи в осво-
бодената Родина тачеха патриотичната им дейност, слав-
ните им подвизи и светлата им памет.  

Българските възрожденци бяха обладани от патриоти-
чен стремеж и решителност за саможертва в името на своя 
народ. Те бяха истински народни будители в най-точния 
смисъл на думата. Благодарение на тях и техните  последо-
ватели България оцеляваше, извоюваше свободата си и се 
развиваше през вековете.  
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Будителите винаги са били духовна опора на народа ни. 
Те са ни нужни и днес в нашето бездуховно, задрямало и 
забързано време, за да ни будят. Особено са ни нужни в 
днешните тежки и тъжни за обикновените хора дни.  Зато-
ва нека не проспиваме Деня на будителите. Нека не го от-
белязваме само формално. Днешните и бъдещи поколения 
българи трябва да се учат от родолюбивите идеи, от нравс-
твената чистота и от всеотдайната служба на Отечеството, 
завещани ни от народните будители. Техният възвишен 
пример ни е нужен днес и утре. За да имаме моралното 
право да се наречем  техни потомци и достойни граждани 
на Република България. За да се постигне по-достойна 
участ за народа и Отечеството ни. 

 
брой 6/2012 
 

ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ 
ОТ ОСМАНСКО ВЛАДИЧЕСТВО 

 
Веднага след като България се освобождава от Турско 

робство, на 1 юли 1878 г. Берлинският договор жестоко от-
рязва част от населените с компактни български общности 
територии и ги връща на Турция. „Великите” европейски 
държавници оставят под турско владение Македония, Бе-
ломорието и други области.  

За освобождението на населението от Македония, Од-
ринска Тракия и Северна Албания,  държавите България, 
Сърбия, Гърция и Черна гора образуват Балкански съюз и в 
началото на месец октомври 1912 г. бива обявена Балканс-
ката война. До създаването на Балканския съюз се стига 
след отказа на Турция да проведе реформи, да  даде права 
на християнското население и след масовите кланета на 
българското население от турците в Щип през ноември 
1911 г. и в Кочани на 25 юли 1912 г..  

На 5 октомври България обявява война на Османската 
империя, а на 7 октомври същото прави и Сърбия. 

Българската армия наброява над 600 000 военнослуже-
щи. Доброволци създават Македоно-одринското опълче-
ние, съставено предимно от бежанци от Османската импе-
рия - около 15 000 души. Главнокомандващ на българските 



Алманах Литературно земеделско знаме - том 1 
 

76 
 

войски е генерал Михаил Савов, а началник на генералния 
щаб е генерал Иван Фичев. 

С невиждана храброст и неудържим устрем българската 
армия и доброволните отряди освобождават повечето от 
поробените земи. За броени дни Българската армия дости-
га и обсажда непревземаемата Одринска крепост.  

Любопитно е, че при превземането на Одрин български 
летци за първи път в света превръщат самолета в оръжие. 
По нареждане на командващият  генерал-лейтенант Радко 
Димитриев на 16 октомври българските летци извършват 
разузнавателен полет над обсадения Одрин, като вземат и 
бомби. Пилот на германския „Албатрос” е Радул Милков, а 
на наблюдателното място е Продан Таракчиев, който ски-
цира позициите на турската армия. Таракчиев пуска ня-
колко направени от българите бомби/“одринки”/ и два-
мата чуват как те гръмват при падането си на земята. В Од-
рин настъпва паника – всички бягат накъдето видят. Бъл-
гарските летци продължават да хвърлят бомби, докато ги 
привършват. Щетите, които бомбите нанасят са малки, но 
психологическият ефект е огромен. След едночасово летене 
над врага машината е насочена към специално направено-
то летище край с. Мустафа паша, днешен Свиленград. Не-
опитният пилот приземява самолета с голяма скорост и 
едва каца в калта с малък инцидент. 

Армиите на Сърбия, Гърция и Черна гора също осво-
бождават големи територии, след което се слага край на 
войната. 

Победата над Османската империя слага край на петве-
ковното османско владичество на Балканския полуостров. 
Турция е изтласкана в нейните територии зад Босфора, с 
изключение на неголяма ивица от територия край север-
ния бряг на Мраморно море. 

Споровете за подялбата на Македония, в която преобла-
дава българско население, довеждат до Втората балканска 
война, наричана още Междусъюзническа, след която Бъл-
гария губи немалко територии, както и излаз на Бяло море. 
Основна вина за избухването на Междусъюзническата вой-
на има тогавашният български цар Фердинанд Кобурггот-
ски. 
 
брой 6/2012 
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БЗНС НАВЪРШИ 113 ГОДИНИ 
 
Най-справедливата, народовластническа политическа 

организация в нашата страна – Българският земеделски 
народен съюз навърши 113 години. Това е самобитна, уни-
кална и чисто българска организация в служба на народа. 

До създаването й се стига след продължителна разясни-
телна  и организаторска работа на най-будните селски ин-
телигенти и земеделски стопани. Основна тяхна  цел е за-
щита интересите на селскостопанските производители, 
защита на селяните  от чорбаджии, лихвари, управленци... 
За постигането на тази цел първите радетели стигат до 
идеята за създаване на организация, която да обедини селс-
ките труженици. 

В Плевен около агронома Янко Забунов се оформя група 
от агрономи и други селскостопански специалисти, които 
започват да издават вестник „Земеделска защита”. Около 
Цанко Церковски в Бяла черква и района също се създава 
голяма група ентусиасти. Същото е положението и във 
Варна около Юрдан Пекарев. 

Конгресът е организиран и свикан след многобройни 
обиколки на инициаторите из страната, много срещи, раз-
говори и убеждаване за земеделско сдружаване.  Сред тях се 
открояват първоапостолите на земеделското сдружаване 
Юрдан Пекарев, Цанко Церковски, Янко Забунов... 

Народният учител от Бяла черква Цанко Церковски на-
писва Възванието, което е отпечатано в „Земеделска защи-
та”. 

В него  инициаторите се обръщат към земеделците с ду-
мите „Братя земеделци...” Във Възванието между другото се 
казва: 

„Стълбичка  сме ний, по която тия плачущи за нас наши 
братя се качват на власт, трябва им тая стълбичка и за качва-
не, и за слизане, и за много още други работи. Та те нямат друга 
работа и друг занаят. Техният занаят е да си пълнят джобове-
те, когато са на власт и да плачат до Бога за нас, земеделците, 
когато ги изтирят от тая власт. Няма съмнение, че  хора, ко-
ито са били на такова топло място, след като ги изтирят, ще 
викат. Но какво общо имаме ний, чифчиите  с тия хора, които 
нямат друга работа, освен тая?... 
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Учредителният конгрес е насрочен за последните дни 
на деветнадесети век в читалище „Съгласие” в град Пле-
вен.. 

На 26 и 27 декември в Плевен пристигат многобройни 
делегати от цялата страна. На откриването присъстват 800 
делегати, постепенно броят им се увеличил на 1500 плюс 
голям брой наблюдатели.  

Конгресните дни са изпълнени с много спорове, дебати, 
разногласия, крамоли, опити за провокации и т. н. Докато 
множеството извиква на подиума поета от Бяла черква 
Цанко Бакалов Церковски с възгласите „Да излезе възвани-
ето!” Той успява да въдвори ред и тишина.   

За три дни – 28, 29 и 30 декември конгресът свършва сво-
ята работа.  

Сред най-важните документи, които конгресът приема 
са временният устав и резолюцията до председателя на 
Народното събрание. В нея са заявени исканията на бъл-
гарските селяни: да се промени данъчната система, по си-
лата на която се облага не само приходът на земеделеца, но 
и неговият капитал, да се отпуска леснодостъпен евтин 
кредит, който да осигури средства за земеделското произ-
водство,  уреждане на професионално образование за разп-
ространение знанията от всички области на селското сто-
панство и др. 

Така бива създаден Българският земеделски народен 
съюз. В своята 113 годишна история той е преминал през 
изключително тежки изпитания, но винаги е оставал верен 
на своите велики идеи и принципи. И винаги е оцелявал. 
Вярваме, че ще оцелее и в бъдеще. 
 
брой 1/2013 

 

БЕЗСМЪРТИЕ 
 
Деветнадесети февруари 1873 година е един от най-

мрачните и трагични дни в националната ни история. 
На този ден бива обесен един от най-достойните синове 

на България, нейният най-велик Апостол. 
Васил Левски е човекът, без който България не може! И 

затова остава вечно жив в народното съзнание. 
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Бесилката не можа да отнеме неговия живот. 
Тя беше забита в сърцето на цял един народ! 
Левски остана завинаги в сърцата на своя народ, за кого-

то отдаде живота си. И днес няма истински българин, който 
да не носи в сърцето си величавия образ на Васил Левски. 

Бесилката беше толкова висока, че цяла България видя 
как на нея виси със страшна сила нейният Апостол. Бесил-
ката бе толкова висока, че от нея Левски се превърна в си-
яйна звезда. 

На това славно бесило свърши живота на Васил Левски и 
от него започна безсмъртието на Апостола на свободата. 
Започна неговият вечен живот…Било като легенда, било 
като светец, било като недостижим пример… 

Знаел ли е Левски, че след смъртта си отива в безсмърти-
ето? 

Едва ли. Той не е имал време през краткия си живот до-
ри да се замисли за това. Неговите мисли и действия са би-
ли съсредоточени само в една посока – подготовката на 
революцията, която ще донесе свободата на България. 

Невероятно е как за този толкова кратък живот Левски е 
смогнал да опознае така издълбоко българина и тежката 
действителност у нас, да обобщи страданията и въжделе-
нията на народа, да натрупа толкова познания и мъдрост, 
да се извиси до най-благородните просветления и идеи за 
освобождение на поробения народ… 

Рядко, невероятно съчетание на толкова важни качества 
у един човек: прозорлив и далновиден, прям и честен, с 
чувство за дълг и отговорност, безстрашие и жертвоготов-
ност, родолюбие и народолюбие… Тези качества му пома-
гаха да чертае безпогрешно пътя, да преодолява и най-
големите трудности по пътя към голямата цел. 

Левски увисна на бесилото спокоен, защото вече почти 
беше завършил своето дело и беше прозрял, че свободата 
скоро ще изгрее. 

И наистина семето на революцията, посято от Левски из 
цяло Българско, вече кълнеше и нищо не можеше да го 
спре. И то нямаше как да не върже зрели плодове. Огънят 
на борбата за свобода беше запален из всички краища на 
България и той нямаше как да бъде загасен. 

Левски бе сигурен в победния изход на борбата, защото 
девет години кръстосва Отечеството и подготви народа за 
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общия бунт. От град на град, от село на село, по махали и 
паланки бе обходил цялата българска земя и бе пръскал 
искрите на борбата за свобода. Навсякъде бе намерил ро-
долюбиви люде, които целуваха кръста, камата и пищова и 
се включваха в „народната работа”. Хиляди родолюбиви и 
смели хора се включиха в мрежата на Вътрешната револю-
ционна организация. У хиляди сърца бе вдъхнал сили, сме-
лост и вяра. Неговите идеи за свобода и демокрация бяха 
озарили умовете и сърцата на хиляди обикновени хора. 

Бяха му достатъчни само девет години – срещу петсто-
тин! Срещу една огромна и силна империя. 

Васил Левски е геният на революцията. 
Създадената от него революционна организация бе не-

позната за втората половина на 19-и век. Няма друг подо-
бен гений не само в нашата, но и в световната история. Ге-
ний, който с такова дълбоко прозрение да е начертал пътя 
за освобождението на Отечеството от вековно робство. 

Ако не беше предателството, ако Левски беше останал 
жив и водеше подготвеното от него Априлско въстание, то 
нямаше как да не се увенчае с успех! Той щеше да довърши 
подготовката за всенародния бунт и народът нямаше как да 
не е победител в тази битка. 

Но макар и да не успя да довърши делото си и да го до-
веде до победен край, то си остава уникално, дръзко, един-
ствено… Въпреки че не успя да доведе борбата до крайния 
успех, Левски си остава геният и Апостолът на българската 
свобода. 

Васил Левски ни е нужен днес! Ще ни бъде нужен и ут-
ре, и завинаги… 

Но най-нужен беше той на своето време. Времето, в кое-
то живя и което беше в него. 

 
брой 2/2013 
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СТРАХЪТ НА ХОРАТА И БЕЗСТРАШИЕТО НА ВЛАСТВА-
ЩИТЕ 

 
Искането за оставка на правителството на причудливата 

тройна коалиция от стотици хиляди българи продължава, а 
управляващите продължават да се преструват, че не ги 
виждат, че всичко върви по мед и масло… И продължават 
да водят държавата назад към светлото комунистическо 
бъдеще.  

Отчитайки стоте дни на правителството, Станишев и 
Орешарски заявиха категорично: най-важното им и най-
голямо постижение е, че са освободили хората от страха.  

Само че всичко, което вършеха през тези 100 дни и про-
дължават да вършат увеличава страха на обикновените 
хора! Страх от обедняването преди настъпващата зима; от 
безработицата, а които имат работа – да не я загубят, за да 
бъдат назначени хора на Станишев, Местан и Волен; от 
непрекъснато прииждащите към столицата полицаи от 
провинцията, където вече няма кой да пази реда и кражби-
те нараснаха три пъти. А най-големият страх е – ако дебе-
лоочието и грабителството на тройната коалиция продъл-
жи ускорително да се увеличава, чашата на търпението 
народно ще прелее и… ще се пролее невинна кръв. А про-
лятата кръв ще бъде от обикновените хора, защото власт-
ващите си имат и полиция, и жандармерия, и армия и ох-
рана, които ги пазят. Редно е да запитаме управленците: 
ако се пролее невинна човешка кръв, няма ли да се обади 
отнякъде съвестта им/доколкото я имат/? И каква им е 
файдата, че са натрупали богатства и облаги чрез измами, 
насилие и бруталност, когато са виновни за пролята не-
винна кръв и за толкова беди?  

Да оставим настрана мнението на десномислещите бъл-
гари за стоте дни управление на тройната коалиция. 

Ето мнението на бившият министър на МВР в правител-
ството на една предишна тройна коалиция, видният член 
на БСП Румен Петков: „Моята лична оценка за стоте дни 
управление на правителството е, че това бяха най-
напрегнатите сто дни въобще в историята на България за 
правителствата, които са управлявали страната!” Както се 
казва, коментарът е излишен! Все пак нека отбележим: зна-
чи правителствата дори по време на войните не са работе-
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ли в толкова напрегната и взривоопасна обстановка?! Както 
и по време на националните катастрофи! 

А че правителството на алчната тройна коалиция води 
страната към нова национална катастрофа, в това вече ня-
ма съмнение. 

Изходът е един единствен – това, което искат протести-
ращите – нови избори! Народът ще реши кой да го управ-
лява! 

Лошото е, че БЗНС няма да бъде сред бъдещите управ-
ници на България! 

 
брой 5/2013 
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ПЕЙКО ГЕЧЕВ 

НАРОДЕ МОЙ! 
 
Защо мълчиш? Защо си безразличен? Какво чакаш? От 

кого просиш милост? 
Нима не виждаш какво става с теб? Нима не трябва да се 

бориш? Ще допуснеш ли твоята  хубава България да заги-
не? Ти си народ, който основа най-старата държава на Ев-
ропейския континент с 1330 годишна история и имаш пра-
во да кажеш своята тежка дума. Нима не мина през много 
робства, борби и моменти на падания и победи? Оцелявал 
си и си решавал всички проблем. Нека сега да погледнем 
твоя болезнен въпрос, през 21 век, в какво катастрофално 
положение  се намираш. Нима няма с какво да се гордееш 
като народ, културен трудолюбив, борчески, които знае как 
да кове своята съдба. И сега се намираме, както през 1944 
година, хвърлим ли поглед назад, когато бяхме окупирани 
от болшевишкия съветски съюз и бяхме смазани до нула. 
Тогаз втория апостол, борец за свобода, независимост и 
демокрация, като исполин застана начело на обединената 
oпозиция в защита на човешките права. Това бе Никола Д. 
Петков. Той, с вестник „Народно Земеделско знаме”, орган 
на БЗНС водеше борба безпощадна със Съветския окупатор 
на нашета страна и техните агенти в Българската комунис-
тическа партия. Този вестник беше ежедневник с 1 милион 
тираж. Негов брат вестник беше „Свободен народ”, орган 
на Социалдемократическата партия, борбен и настъпате-
лен. Народе мой, тогава ти застана единен, смел, твърд и 
непобедим и показа на Съветските окупатори, че знаеш как 
се защитават свободата и независимостта и със своя глас, с 
бялата бюлетина, избра 101 народни депутати за VI ВНС, 
които, като лъвове се бореха против тази терористическа и 
разбойническа партия, която бе чужда на тебе, народе мой. 
Твоята майка България беше превърната в лагери и затвори 
и твоите верни чеда бяха там, за да те има като народ.  
Твойте деца и внуци заплатиха много в тези 45 години дик-
таторски комунистически режим. Дойде краят на този ре-
жим и ти, народе мой, помисли, че си свободен, независим 
и господар на личната и частна собственост. Вдигна се на 
събрания и митинги, участва в избори за изграждането на 
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справедлив човешки живот. Но жестоко беше излаган, из-
мамен, защото на власт не бяха твойте верни чеда, които 
искат свобода и независимост, частна собственост и човеш-
ко достойство, а на власт останаха дъщерите, синовете и 
внуците  на политбюро на БКП и ДС, които ни потискаха 
45 години преди и сега, още 23 години. Народе мой, не ча-
кай тези  новоизлюпени партии, граждански сдружения и 
нови проекти, които са рожба на политбюро на БКП да 
решат твоите болезнени проблеми. Те могат само да лъжат, 
мамят, заблуждават и манипулират.  

Нима трябва още да мизеруваш и да страдаш. Има една 
организация, която винаги те е защитавала и спасявала от 
национални катастрофи.  

И като организация,  която е защитавала твоята свобода 
и човешки права, тя се роди от недрата майката земя. Това 
е земеделският съюз. Той е правил чудеса и може да прави 
за тебе, народе мой, за скъпата ни майка България. Затова 
се обръщаме към тебе, народе мой, да ни припознаеш и да 
ни се довериш, защото ние имаме програма, идеология, 
философия, която се препокрива с вашите виждания и 
желания и защитава правата и свободата.  Земеделският 
съюз е организация със 113 годишна история и сега „Вър-
ховното време настана”, и ти, народе мой,  трябва да кажеш 
своята тежка дума - край на лъжите, измамите, заблужде-
нията, манипулирането. ПП „Обединени земеделци” е 
продължител на Земеделския съюз и ние искаме да консо-
лидираме всички честни и десни демократи, за да водим 
борба против тази комунистическа  олигархия и корупция, 
която ни докара  на ръба на пропастта. Времето е твое и ти 
трябва да кажеш на тези ограбвания на комунистическите 
издънки – „ КРАЙ”. Само така ще победиш и твоята страна 
ще бъде рай. 

 
брой 4 (10)/2013 
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ПЕТКО НОШКОВ 

УВАЖАВАМЕ ЛИ ИСТОРИЧЕСКАТА ДАТА 09.06.1923? 

 
На 09 юни 1923 г. в три часа сутринта войски под коман-

дването на военната лига завземат град София, без да 
гръмне една пушка и арестуват депутатите, водачите и 
министрите на Земеделския съюз. Всичко това показва, че 
градът не е обсаден от армията на един „насилнически 
режим”, както твърдят превратаджиите. Само след един 
час-в четири часа при цар Борис се явяват Ал. Цанков Б. 
Смилов и Д. Казасов и уведомяват царя, че правителството 
на Стамболийски е свалено. В 04 ч. на 09 юни 1923 г. царят 
издава указ за назначаването на новото правителство на Ал. 
Цанков, като с този указ нарушава конституцията и зако-
ните на страната. В този ден Стамболийски е още жив, а 
живи и здрави са министрите от правителството и депута-
тите-земеделци, които само преди 45 дни, на 23 април, са 
избрани на редовни парламентарни избори. Уникален и 
класически случай за монархическа диктатура е назнача-
ването на ново правителство при наличие на законно изб-
рано такова. Следват арести и убийства на земеделци и 
противници на Цанковият режим. На 14 юни е убит Стам-
болийски. Райко Даскалов е в чужбина. В чужбина е и Кос-
та Тодоров. Министър Оббов успява да избяга в чужбина. 
Те създават задгранично представителство в защита на Зе-
меделското правителство и продължават борбата. 

Ето някои отзвуци от преврата на царя и неговата кама-
рила:  

„Ти можеш да спиш спокойно, Стамболийски. Легендата за 
теб скоро ще поникне, както хубавите жътви, които твоята 
селска душа с толкова голяма любов гледаше да зреят по необят-
ните поля на твоята родина. Спи спокойно върху тази земя, 
която поля кръвта ти и затова ще бъде още по-скъпа на твоите 
приятелиq твоите братя - смели другари в твоето смело и 
чутовно дело.” 

Камий Емар - френски журналист 
„България е страна на розите. И  когато  българският народ 

отново си възвърне свободата, тогава ще набере най-хубавите си 
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рози, за да обкичи гроба на своя велик държавник Александър 
Стамболийски.” 

Франческо Нити - италиански държавник и историк,  
Рим 1923 г.  

„Куршумът, който прониза Стамболийски, прониза първия 
войник на мира и реда на Балканите”.  

Генерал Сарай, Париж 1924 г.  
След преврата на девети юни настъпва черен терор за 

земеделските водачи, голяма част от които дават живота си 
и последват примера на своя водач. Последователите на 
Земеделското движение остават верни на своя водач  до 
днес, но с много жертви и борба за правда и справедливост. 
Днес ние сме свидетели, че рушителите на България, бив-
шите превратаджии си имат свои наследници и последова-
тели, които не искат да се говори за датата девети юни.  

На девети юни, напразно слушах цял ден радио и нови-
ните на телевизиите и не чух една дума за тази дата. Този 
факт показва накъде върви нашата държава и по кой път се 
води тя - пътят на забравата и затъмнението на миналото 
ни.  

Кой печели от това?  
 

брой 4/2012 
 

НЕРЕАЛИЗИРАНИ НОМЕНКЛАТУРНИ КАДРИ НА БКП 
СЪСИПАХА БЪЛГАРИЯ! 

 
След  десети ноември България тръгна  по пътя на мно-

гопартийната демокрация, следствие на което, се случи 
така, че старите традиционни български партии - земедел-
ци, социалдемократи, радикалдемократи и демократи, ко-
ито бяха най-пострадалите от комунистическият режим, 
сега са обезвредени от главният им враг - БКП. 

На сцената се появиха множество нови формации, най-
често оглавявани от нереализирани членове на БКП. Те 
взеха връх, защото са толкова многобройни, че с гласовете 
си заглушават тези, които могат да водят реално държавна 
политика. Те провеждат една фалшива популистка поли-
тика и агитация, като замъгляват историческите събития от 
близкото ни минало и обръщат нещата в тяхна полза. 
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Примерите за това са много, но аз ще изредя най-главните 
според мен. 

Мощната пропагандна машина на БКП разпространя-
ваше лъжи и клевети по адрес на пострадалите от тях стари 
лидери – Милан Дренчев, Стефан Савов, Петър Дертлиев, с 
които целяха унищожаване на партиите им. Те казваха, „че 
на тези сърдити старци с бели глави не бива да им се вяр-
ва.” След толкова години отминали от началото на прехо-
да, аз и до днес чувам все още тези приказки. 

Тази същата пропагандна машина направи така, че днес 
никой да не споменава едно провалено име, едно провале-
но правителство, което управляваше България до 1997 г., 
срещу което се надигна целият български народ, за да го 
свали от власт на 04.02.1997 г. Това име е Жан Виденов, кой-
то беше начело на правителството на БСП (БКП). 

Нека напомним на всички българи икономическите 
данни на управлението на това забравено име. 

Курсът на долара: 
Януари   1992 г. - 1 долар е  22 лева 
Януари   1994 г. - 1 долар е  32 лева 
Септември  1996 г. - 1 долар е  480 лева 
Януари   1997 г. - 1 долар е 1600 лева 
06 и 07 февруари 1997 г. - 1 долар е  2600 лева 
Запомни го българино, и не го забравяй и го предавай от 

уста на уста, защото Бойко ще го има в учебниците, но това 
управление няма да го има - то ще бъде заличено и забра-
вено, защото е провал на комунистическата върхушка. 

Скокът на лихвите също е уникален и за първи път ус-
тановен от правителството на БСП (БКП) и  Жан Виденов. 
През февруари 1996 г. лихвата е била 42%,а само за броени 
месеци е достигнала през септември 300%! 

Съзнателно и целенасочено името Иван Костов измести 
и заличи името на Жан Виденов. Аз се чудя на Иван Костов 
защо не отговаря на нападките срещу него, като помоли 
тези, които го нападат да кажат нещо за Жан Виденов. 
Вместо Жан Виденов да беше изправен на политическата 
съдебна скамейка, пропагандата сложи на неговото място 
Иван Костов. От това резултата го знаем какъв е! 

Политическото пространство и икономическата власт се 
завладя от нереализирани апаратчици на червената пар-
тия. Те нямат програма и идеи за управление. Техните идеи 
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се ограничават до това, да бъдат на власт, за да присвояват 
и се обогатяват. Мечтата на всеки нереализиран апаратчик 
на БКП е да държи ключа за финансите на държавата. Ви-
наги където има пари, там има бивш комунист. Всеки уп-
равник, дошъл на власт, слага на ключови държавни длъж-
ности и в директорските бордове свои хора, за да се охран-
ват във властта. И с всеки изминал ден, ние замогваме все 
нови и нови алчни за власт хора, а ние ставаме все по-бедни 
и все по-бедни.  

А защо е така?  
Може би и защото не сме узрели за демокрацията и не 

сме способни да изберем най-кадърните хора, за да ги нап-
равим държавници, а те да направят държавата ни достой-
на за мястото й в Европа и света. 

 
брой 5/2012 
 

ИЗБОРИ, ИЗБОРИ... 
 
Предизборната кампания ще започне след броени дни и 

ние обикновените граждани трябва да станем свидетели на 
състезание от идейни платформи, от които ние ще си избе-
рем само една, за която ще гласуваме. От многото партии и 
идеи за развитието ни, ние можем да изберем само тази, 
която отговаря на нашите изисквания за развитието на об-
ществото. Но дали ще се състезават идеите, или ще се хвър-
лят капани за ловене на наивни избиратели, ще разберем 
съвсем скоро. 

Още от сега всички лидери на партиите от статуквото-
наследници на бившата комунистическа партия, обещават 
какво ли не и всички те си приличат по обещанията. Всич-
ки са много щедри в името на депутатското място, което им 
осигурява добри доходи и щедри бонуси. Многобройните 
разклонения на червената върхушка цели раздробяването 
на гласовете и по-лесното им присвояване. Днес избирате-
лят няма ясна представа в тази политическа мътилка от 
многобройните регистрации, на кого да вярва, и на кого да 
си даде гласа, и не случайно броят на тези които не гласу-
ват е голям. Както всичко в нашата страна и тук с полити-
ческото ни представителство нещата са много объркани и 
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мътни, че и кървави! Нека ние избирателите в тези тежки 
времена да си зададем въпроса кого представляват полити-
ческите партии и да ги определим към коя определена кла-
са и съсловие от обществото те принадлежат? Не ми гово-
рете вече драги партийци ,че представлявате целият бъл-
гарски народ! Това време вече мина а ние живеем в парла-
ментарна Република, където по каноните на парламента-
ризма има леви, десни, центристки, либерални и т.н. Кои 
сте вие които ще влезете в следващият парламент? В пре-
дизборната борба ще чуем едни и същи послания към нас, 
което ще ни накара да мислим, че всички вие се водите от 
една максима - завземане на властта с цел облагодетелства-
нето от нея. Ако искате да не мислим така кажете коя класа 
или съсловие от обществото представлявате и какво ще 
направите за тях ако вземете властта. Ето това е най-
важното - да се знае и да се разбере от избирателя, защото 
той избирателят е от различни слоеве на обществото. Тези 
съсловия искат да знаят техният представител в парламента 
какво ще направи за тях? Кажете му го и той ще ви подкре-
пи като пусне бюлетината за вас. Избирателят трябва да 
знае неговият статус в обществото стабилен ли е и има ли 
някой, който да му гарантира спокоен и проспериращ жи-
вот на него и на семейството му. 

Регистрираха се в ЦИК 67 партии за участие в изборите 
на 12 Май 2013 г. Това е лицето на българската политическа 
класа, от която избирателят ще избере най-достойните, 
които ще положат клетва в парламента, че ще служат на 
своя народ. Така те правят на всички избори - заклеват се в 
народа и започват да смучат от парите му, със всички въз-
можни средства. Днес по тази причина рейтинга на парла-
мента е паднал на 6% - граница за която аз не съм чувал в 
миналото някой да каже, че е била достигана. Ако този 
процент се разпредели пропорционално на партиите в 
парламента, би трябвало най–голям дял от малкия рейтинг 
да поеме партия ГЕРБ. Защо се получи така, че тази партия, 
която се обяви за европейска, срина една институция на 
най-ниското ниво. Обезличи тази институция символ на 
европейската демокрация и многопартийна политическа 
система. Отговорът е прост и ясен – защото ГЕРБ в никакъв 
случай не може да се нарече европейска партия, ако се съди 
по действията и в парламента и държавата. 
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В парламента има ли европейски социалисти ,които да 
издигат авторитета на парламентаризма? Въпреки това ,че 
техният лидер е председател на Партията на европейските 
социалисти, тяхното минало от което те не могат да се от-
къснат, защото то е заложено в техните гени, те все още 
мечтаят за еднопартиен режим, какъвто иска и Бойко Бори-
сов. Депутатите и на двете партии нямат европейско пове-
дение и възпитание и са сковани от тоталитарното си ми-
нало, което им диктува послушание на вожда си и липса на 
свободна инициатива изразяваща мнения родени в собст-
веният им мозък. Това е една от причините за ниският рей-
тинг на парламента, но има и още. Например кой вярва на 
партия която е съставена от членове, които са сменяли име-
то си преди да станат членове на партия ГЕРБ. Нима не се 
знае, че това е стремеж към далавера във властта. 

Какъв авторитет да има БСП, която през годините си е 
сменила името осем пъти! В 1891 г. тя се казва БСДП. През 
1894 г. тя е БРСДП. През 1903 г. тя става БРСДП/т. с./ През 
1919 г. става БКП/т. с./, а през 1938 г. се преименува с името 
„Българска работническа партия”. Следващата промяна на 
името е през 1944 г. – БРП-комунисти; през 1948 г. става 
БКП, а през 1990г. комунистите стават социалисти за една 
нощ, като се преименуват на БСП. Кое е истинското лице 
на тази партия след като тя толкова пъти си е сменяла име-
то? Всъщност смяната на името води ли до смяна на същ-
ността, на истинността и не са ли те подменени обезличени 
обезобразени, за да има тази партия някакъв европейски 
облик? И как да има този парламент авторитет с такива 
хора в него, които и сега се готвят в него, които в името на 
властта и далаверата си сменят имената и са се превърнали 
в апаратчици - борци за власт. 

Ако тези най-големи партии в българският парламент, 
имаха  европейско поведение, и създаваха европейски 
практики, рейтинга на парламента щеше да е на европейс-
ко ниво, а партиите щяха да приличат на европейски, но 
днес ние спокойно можем да направим извода, че те на са 
европейски партии, което те доказаха на практика с пове-
дението си в парламента. 

 
брой 3/2013 
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ЗА ЕДНО СРАМНО ПРЕДАВАНЕ ПО БНТ! 
  
Тази година се навършват 90 години от зверското убийс-

тво на законно избраният министър-председател на Бълга-
рия Александър Стамболийски. За разлика от миналата 
година, когато медиите в България пазеха гробно мълчание 
за деветоюнският преврат през 1923 г., тази година БНТ 
събра доценти историци и все хора с научни титли, да от-
бележат в разговор между себе си тази дата и това събитие. 
На пръв поглед няма нищо лошо, ние българите трябва да 
не забравяме миналото си, но вместо предаването да бъде 
посетено на заслугите на този велик българин, който оставя 
дълбока диря в снагата на Отечеството ни, то се превърна в 
съдебно заседание, което целеше оправдаването на убийст-
вото на Стамболийски от превратаджиите. На този разго-
вор се говореше само едно - за причините на преврата и 
дали тези причини са достатъчно оправдателни, за да бъде 
извършено злодейското убийство. Противно на старата 
българска традиция, според която за умрял човек не се го-
вори лошо (а в случая става въпрос за убит човек, и то ми-
нистър-председател) участниците в предаването направиха 
тъкмо обратното - изсипаха в ефир само долни лъжи и кле-
вети за личността и делото на Стамболийски. И за да не 
бъда голословен, ще цитирам по памет някои твърдения от 
изказванията на българските учени, присъствали на среща-
та.  

Първото, и според мен най-грозно обвинение срещу 
Стамболийски е, лошата му идеология, която е една от 
причините на преврата. Ами господа, 45 дни преди прев-
рата е имало парламентарни избори, а по времето на земе-
делското управление е имало три пъти избори - ако е идео-
логията и програмата на БЗНС са били лоши, защо е имало 
прогресивно нарастване на избирателите, гласували за 
БЗНС? Факт е, че най-висок изборен резултат БЗНС пости-
га само 45 дни преди злодейския преврат. Само това твър-
дение ме кара да се срамувам, че съм българин и да се сра-
мувам, че в България има такива историци.  

Второто, за което също се срамувам, е твърдението, че 
Стамболийски е установил диктаторски режим на управ-
ление, за поддържането на което имал оранжева гвардия и 
прочее. Господа, ако той беше диктатор, защо неговата 
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диктаторска армия по време на преврата на 9 юни не съ-
ществуваше физически никъде в страната, а в София дори 
една пушка не пукна. Кой организира военните и арестува 
депутати и министри през нощта на 9 юни? Кой извърши 
това чудовищно престъпление - само 45 дни след провеж-
дането на едни свободни и демократични избори да свали 
от власт с оръжие в ръка правителството, да арестува депу-
татите земеделци и водачите на БЗНС и най-зверски да 
убие министър-председателя? Не се срамувам - отвратен 
съм от твърденията, че Стамболийски е диктатор! 

Още един пример ще покаже ясно на читателите що за 
хора с научни титли имаме в България. Става дума за вън-
шната политика - потърсиха вина за външната политика на 
Стамболийски! Как не ви е срам господа, да търсите вина 
на един министър-председател, независимо дали той се 
казва Стамболийски, който е начело на държава, обградена 
от всички страни с вражески държави (станали вражески не 
по негова вина). Скъсайте си дипломите и не се наричайте 
историци повече! Как се оцелява в такава обстановка, пре-
дизвикана от други? И въпреки всичко, десетилетия нап-
ред, никой следващ държавник не посмя да промени вън-
шната политика на Стамболийски! Как могат тези учени да 
отричат заслугите на Стамболийски за установяване на 
мирни отношения със съседните държави, за приемането 
на България като член на Обществото на Народите? Защо 
тези учени удобно забравят, че Стамболийски е първият 
български политик, който пледира за създаване на Съеди-
нени европейски щати и пророчески предвижда учредява-
нето на Европейския съюз. България по негово време уста-
новява нормални отношения с Великите сили и не е под-
чинена на нито една от тях. България установява приятелс-
ки и мирни отношения със страните от „Малката антанта”. 
Защо не казахте нищо господа, че България вече е можела 
спокойно да иска преразглеждането на споразумението по 
репарациите и намаля не на държавният ни дълг. Стамбо-
лийски е създател през 1923 г. на международният аграрен 
съюз със седалище в Прага в които участват страните Сло-
вакия, Полша, Сърбия, Румъния, Франция, България, Гер-
мания, Холандия и други... На това ли се казва "погрешна 
външна политика", тази "грешка" ли е една от причините за 
неговото убийство? 
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За вътрешната политика на Стамболийски и дума не се 
спомена, не се споменаха и преживените от страната пос-
ледователни национални катастрофи, за които вина не 
носи Стамболийски! Но аз не мога да не спомена някои 
жизненоважни негови действия и реформи. Първо - внасят 
се от Аржентина 5000 тона пшеница. И се извършват три 
реформи - трудова повинност, аграрна реформа, просветна 
реформа. Тъй като господата, които коментираха убийст-
вото на Стамболийски са преподаватели от университети-
те, трябваше от кумова срама, както казва народът, да спо-
менат някои реформи в образованието, но те не пожелаха 
да ги кажат, затова аз ще им ги напомня: 

1. През 1920 г. със закон се въвежда задължителното без-
платно образование на децата от 7 до 14 годишна възраст. 

2. През времето на „диктаторското управление” на 
Стамболийски са построени 700 нови училища. Земеделс-
кото правителство заварва 417 гимназии, а след деня на 
зверското убийство на Стамболийски остават 2716 прогим-
назии. 

3. При правителството на Стамболийски се създават Ху-
дожествената академия и Музикалната академия, откриват 
се два нови факултета - Ветеринарният и Богословският, а 
към Медицинския факултет се създават два нови отдела - 
Зъболекарският и Аптекарският. Открива се нова катедра 
по приложна химия и се увеличават катедрите в Юриди-
ческия и Агрономическия факултети. През 1920 г. се  създа-
ва Свободният университет за политически и социални 
науки с три отдела: дипломатическо-консулски, админист-
ративно-финансов и търговско-стопански. През 1921 г. е 
открито Висшето търговско училище в град Варна. Приет е 
Закон за нов правопис, Закон за детската литература и За-
кон за поощряване на родната литература и изкуство, За-
кон за авторското право, Закон за учредяване на достъпни 
народни библиотеки, а на 21 ноември 1920 г. е създаден 
Археологическият музей…и същата тази година е създаде-
на Народната опера, която е първата държавна опера на 
Балканите! За първи път този „диктатор” Стамболийски е 
организирал юбилейно тържество на ИВАН ВАЗОВ и по 
този повод са наградени 607 учени, писатели, журналисти, 
просветни дейци и общественици. Организирани са юби-
лейни тържества на Цанко Церковски и Елин Пелин и са 
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чествани  повече от три хиляди български учители, много 
от които са подпомогнати материално и са наградени с 
държавни награди. 

Със закон се определя 1-ви ноември за ден на народните 
будители. По този повод министър Омарчевси казва: "Ние 
съградихме в сърцата на златокрилата българска младеж 
оня величествен храм, гдето тя да се моли, да се възхищава 
и възпламенява от тяхната дейност и да следва живота им 
като пример и максима.” 

А какво насаждат днешните преподаватели и псевдоис-
торици в сърцата на днешната младеж? Какво им внушихте 
от екрана на БНТ? Че е имало много причини Стамболийс-
ки да бъде зверски убит? С лъжи и клевети ли ще възпита-
вате вашите студенти?  

Срамувам се от хора, които с по-голямо уважение про-
изнасят имената на превратаджиите от името на жертвата... 
За Стамболийски - само критики, само думи, които навеж-
дат на мисълта, че си е заслужил убийството... 

Това е чудовищно в ХХІ век! Ужасен съм... и не съм учу-
ден, че страната ни е в такова състояние, след като такива 
"учени" възпитават младото поколение във лъжи!    

 
брой 4/2013  
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ПЕТКО ОГОЙСКИ 

АПОСТОЛЪТ НА СВОБОДАТА 
 
Неизповедими и с нищо несравними са нашите, българ-

ските страдания през 13-те века откакто сме държава и на-
род. 

Двата века под византийско и петте века под турско роб-
ство, а само 6 века в относителна, плащана с кръв независи-
мост, са един планетарен исторически уникум! 

Безброй са борците, мъчениците и светците, отдали жи-
вота си за да ни има на картата на света под святото име 
БЪЛГАРИ... 

Сред всички тях, като исполински  връх над море от 
други върхове, могили и възвишения, се откроява синеоки-
ят Апостол на Свободата – Васил Иванов Кунчев – Левски. 
Цели 5 века траят родилните мъки на падналото ни в робс-
тво племе, за да го роди, отгледа, да усети стъпките му, да 
чуе словото му, да последва делото му, да оплаче саможерт-
вата му, да продължи пътя му по който доживя до свобода-
та си! 

Много се е казвало и разказвало, писало и преписвало за 
него и от него, много се знае, познава и разпознава от дела-
та му и мислите му, от заветните му послания към нас, по-
томците му Българи, сред които се роди, за които се бори и 
за които загина. 

Затова, в тази 140 годишнина, ОТКАКТО СМЕ ОСТА-
НАЛИ БЕЗ НЕГО, НИЕ ТРЯБВА ДА ОГЛЕДАМЕ СЕБЕ СИ! 

Себе си като потомци, като наследници, като обитатели 
и бранители на това най-свято парче земя под слънцето – 
България! 

Да огледаме и проверим себе си, достойни ли сме за 
името и саможертвата му, достойно ли предадохме заветите 
му на своите (и негови) сегашни и бъдни поколения? 

Като какви ли, би ни видял и оценил Апостола Левски, 
ако Вседържителят-Бог го върнеше сега сред нас?! 

Мисля, че всички бихме гракнали да обясняваме: Ние 
току-що, преди 20 години излезнахме из тъмният тунел на 
тоталитаризма, когато улицата край родната ти къща, 
Апостоле, се казваше „Карл Маркс”, когато, за разлика от 
завещаната ни от теб скромност, по улици и площади 
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стърчаха паметниците на живи управници, мавзолеят на 
партийния им вожд стократно превъзхождаше каменна та 
пирамидка при твоето бесило, а над гроба на Хаджията от 
Сливен все още стърчи хилядократно по-голямата от него 
чиния-джамия на покръстените в безверие вярващи от 
наст... 

Ще ни припознае ли за свои, ако, вместо да го уверяваме, 
че сме се отрекли днес от това срамно време, АКО: 

- Го поведем по улиците на родната ни столица и ви-
ди, че вместо по „Волгоград” и „Толбухин” (от срамното 
време), вървим сега по „Мадрид” и „Мария Луиза”, и се 
помъчи да разбере какви хора сега има по улиците, щом 
всички надписи са на латински и английски? 

- Го поканим на някое „Шоу”, „Екшън”, „Хепънинг”, 
и вместо свидните му народни песни и кръшни хора и ръ-
ченици, види и чуе на Майкъл Джексън беснотиите и на 
Мадона голотиите? 

- Го въведем в Народното събрание и види башибо-
зушко сборише, вместо огненото слово на Бенковски в 
Оборище? 

- Го поканим в български дом и вместо българска че-
ляд види рошави кученца и сиамски котки, а семейният 
иконостас е в гаража, където стои за поклонение лъскавият 
„Мерцедес”... 

И ако, учуден, най-сетне се взре в самите нас, дето го во-
дим и разбере, че това сме ние: Жори, Альоша, Джим, Сил-
ва, Наташа, Корнелия... 

Дали няма сам да потърси своето бесило, или и нас да 
поведе към него?! 

 
брой 2/2013 
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САШО СТОЯНОВ 

ПРЕДАТЕЛСТВОТО 

Спомен от пролет 1990 г. 

Бях на 43г. сега съм на 65 г. Тогава, майка ми каза „43 го-
дини чакам този ден”!  

В края на 1989 г. и началото 1990 г. бях в групата на по-
койния Иван Славов Табаков, обикаляхме селата в Пазар-
джишко по възстановяване на БЗНС „Никола Петков”. Ед-
на късна вечер след събранието в моето родно село поканих 
гостите на вечеря в къщи. Майка ми ни посрещна с голяма 
радост с думите, че 40 и кусур години чака този ден. Казвам 
всичко това не като спомен, а като отговор на многоброй-
ните писма и телефонни обаждания от членовете на закон-
но избрания Управителен съвет на 37 –мия извънреден 
конгрес на БЗНС. След разтрогването на съюза през 1947 г. 
до възстановяването през 1990 г. са изминали 43 години. 
Голяма част от нашите родители и ние дочакахме този ден. 
Отговорът ми към Вас: на 22.07.2011 г. ние пострадахме от 
превратаджиите с помощта на „Трайчо Костов” и „Марио”. 
Те все още теглят конците. Убеден съм, че Трайчо и Марио 
няма да бъдат вечни. Правим всичко, което е необходимо. 
Вярваме в правосъдието, архитектите на преврата знаят че 
са оцапани отвсякъде, здравите членове на БЗНС досега не 
са се поддали на техните шантажи. Аз лично, дни преди 
президентските избори, бях поканен на същия „пост” и 
„длъжност” от началника на Управителния съвет на прев-
ратаджиите, назначен от тандема „Трайчо-Марио”. Изпол-
звам страниците на нашия вестник „Литературно земедел-
ско знаме” с призив да пазите и съхраните структурите на 
съюза там, където са останали.  

Не се поддавайте на шантажи! Горе главите!  
Правдата ще победи. Жалко, че ги няма Табаков, Камен 

Трифонов, Георги Андонов, Ангел Донов, Искър Шуманов, 
и всички, които си дадоха живота за БЗНС. Ибрикчиите 
няма да свършат. Вината е на всички нас, защото ние ги 
виждахме как съсипват съюза и не направихме нищо, за да 
ги спрем. Дано Господ да бъде с нас, та той да ги спре! 
 

брой 3/2012 
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СТОЯН КОЛДОВ 

ТРУДНО МИ БЕШЕ 
 
Трудно ми беше да предумам себе си да се абонирам за 

в. „Земеделско знаме”. Много приятели се отказаха. Но все 
пак реших – ще го направя, поне за първото тримесечие... 
после се абонирах до края на годината... 

Защо беше тази борба в мен? Чета този вестник от 1947 г. 
до закриването му. От 1989 г. съм редовен целогодишен 
абонат. Трудно ми е, ако не съм прочел нещо за нашата 
организация. 

В брой 17 от 21 септември 2011 г. прочетох едно съобще-
ние от името на репресираните. Подписано е от десетина 
герои, всичките, с едно изключение, с по двадесетгодишни 
присъди. Аз, поне за неколцина от тях зная, че не са били с 
такива големи присъди. Но те явно искат да кажат на чита-
телите на вестника: „вижте ни какви мъченици сме” и пъ-
чат вече остарелите си гърди.  

Тези хора сложиха Петър Ангелов начело на управител-
ния съвет, който най-безсрамно изрече ругатни към репре-
сираните, и то не къде да е, а от трибуната на Янини гра-
мади. Забравихте ли тази болка, приятели? Не проведохте 
събрание на малкото останали репресирани, за да дадем 
общо мнение кого да подкрепяме. Карай по нашенски – 
нали хората трябва да разберат, че и репресираните подк-
репят новите величия. Приятели, вие добре знаете как бе 
проведен 36 конгрес на БЗНС, добре знаете и това, че тези 
хора никога не са провеждали 37 конгрес. Но, карай да вър-
ви, както казват селяните, то ще се разбере. 

Някои от десеторката поне се поразходиха, кой като 
емигрант, кой на екскурзия по „дивия” запад, докато на 
мен, например, не ми дадоха открит лист до град Петрич, 
град в България, за да заведа болен до баба Ванга. Явно, че с 
моята нищожна тригодишна присъда се оказах много по-
опасен от двадесетгодишниците. Не можах да излъжа чен-
гетата да ме придружат до Петрич... да беше до летището 
за полет към Париж, друго щеше да бъде! А какво от това 
дали ще пътувам до Петрич, или до Париж, все едно, та 
нали двата града си приличат – започват с буквата „П”. С 
това се утешавам сега. 
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Съобщиха и друго решение във вестника – „Подкрепяме 
стачката на зърнопроизводителите”. Добре, ама аз се питам 
как, с какво ги подкрепяме? Да видяхте някой, макар и стар 
„Беларус”, на който да се развява знамето на БЗНС? Да го 
видят ратайчетата на арендаторите-милионери и да вик-
нат: „Дайте и на нас такива знамена!” Нямаше. Да бяхме 
поне ги посрещнали на жълтите павета с цветя, както пре-
ди време софиянци посрещнаха „Червената армия – осво-
бодителка”. 

Бих попитал тези репресирани величия, повечето от ко-
ито добре познавам, не виждат ли опасността, която грози 
БЗНС от тези браншови организации, които си имат свои 
управителни съвети, имат си и пари, само трябва някой 
бивш партиен секретар, днес арендатор, да се изпъчи и да 
каже: „Дайте да се съберем в една организация и да създа-
дем селски профсъюз!” Сред вас има бивши профсъюзни 
деятели и те знаят как стават тези неща. Ще се получи 
мощна организация, подкрепяща БСП. Тогава БЗНС ще 
увисне в безтегловността. Да не говорим за заканата на Го-
це-президента, който заяви, че ще обедини земеделците. 
Ами, г-н Личев от Ямболско, вече е кандидат за АБВ-то. 
БЗНС-то на Станишев, под крилото на когото се гърчите и 
вие сега на „Врабча” №1, също е там, близо до АБВ-то. 

Дайте да нацепим още БЗНС-та, та дано някое остане за 
символ на 113-годишната ни измъчена организация. 

В брой 22 от 30 ноември 2011 г. Цветанка Андреева, коя-
то през тези двадесет години на преход не съм срещал по 
конгресите на БЗНС и не я познавам, заявява, че „чисто 
географски в 70 процента от картата на България няма из-
дигнати кандидати за кметове на БЗНС”. 

Ами, госпожо, след като регистрацията на 36 и 37 конг-
рес на БЗНС се забави в изчакване на подходящ състав в 
„правосъдната” ни система, много от дружбите по места се 
саморазпуснаха, непонасяйки тези неприлични крамоли. 
Затова се стигна за първи път до такъв позор. Възстановя-
вайте ги вие сега, за да разберете колко трудно се гради и 
колко лесно се руши. 

С недоумение разбрах от старозагорски колега, че преди 
време областната организация на БЗНС решила да се от-
тегли от „БЗНС-то на Пинчев”. Абре, Ванко Кирев, ти доб-
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ре знаеш, че БЗНС-то не е на Пинчев. Ти какво направи, за 
да не се вземе такова позорно решение, а?  

Защо вие, всичките, с двадесетгодишните присъди, се 
оттеглихте от БЗНС? Защо не останахте в организацията, да 
чуят всички вашите аргументи, засягащи важни въпроси за 
съществуването и развитието й? Бай Крум Хорозов хукна 
навремето да бяга от БЗНС, като ущипана булка на хорото, 
обвинявайки Пинчев, че го е отписал от кандидат-
депутатския списък. Но Петко Илиев добре знае, че това го 
стори Иван Костов, с когото често гледахме по телевизията, 
че се прегръщат и поздравяват. След това г-н Хорозов за-
почна в своите съчинения да хули и плюе (казано по на-
шенски) върху главния секретар на БЗНС. 

Ясно ми е, че сега вие ще ми отговорите, че сте били из-
ключени и затова е такова отношението ви. Знам, добре 
познаване устава, защото и вие сте го приемали. Знам, ще 
кажете, че там някъде пише – „когато някой член ще се 
изключва от организацията, той трябва да присъства на 
това събрание, за да се чуе и неговото становище по обви-
ненията и тогава да стане гласуването”. Ще кажете – „и 
осъдения на смърт се дава последна дума”. Но в случая не 
става дума за това. Някои от вас нанесоха смъртен удар на 
организацията, затова, по устав, те не могат да членуват 
вече в нея... Други се самоизключиха, невнасяйки членския 
си внос... Е, да бяхте си подали молба за членство, след из-
тичане на временното наказание. Никой от вас не го нап-
рави. Решихте, че е по-добре и вие да ударите в лицето 
БЗНС! 

 
брой 1/2012 
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МЪГЛАТА 
 

Това е природно явление, което много пречи на шофьо-
рите, но грейне ли слънце, подухне ли малко ветрец и току-
виж, няма я. 

Опасна е другата, политическата мъгла. Тя падне ли 
пред очите, става непрогледна завеса и не се знае каква 
пиеса зад нея се играе, дали е трагедия или комедия. 

Смятам, че точно такава трагикомедия се разигра по 
време на приватизацията, когато ни раздадоха книжки с по 
30000 лева облигации, за да участваме и ние при покупката 
на някое предприятие, демек да станем капиталисти. Ти-
чахме тогава да агитираме нашите сдружени земеделци да 
си дадат акциите в БЗНС, а сега, когато ни питат, какво 
става, ние само се червим. До тук всичко беше пред заве-
сата. Оттук натам как се развива действието, знаят само 
режисьорите – разпоредители с помощта на някои актьори-
изпълнители. Аз преди време получих три лева и петдесет 
стотинки дивиденти. Значи, че има закупено някакво 
предприятие, което е работило, но сега има ли го, работи 
ли, фалирало ли е, кой го ръководи, кой е избрал това ръ-
ководство, въобще има много „КОЙ?” 

Какво стана след цялата тази дандания? Попитах по те-
лефона Нели Стефанова, пряка участничка в капитализи-
рането ни, какво става? Тя ми отговори: „О, ние отдавна го 
преустроихме в „Холдинг”. Аз продадох своите акции и 
повече не ме интересува това”. Ясно, един от главните ар-
тисти-изпълнители е абдикирал. Остава едничката надеж-
да, ако желаят да повдигнат, макар едно ъгълче от завесата 
от тогавашните главни, докато не ги е хванала амнезията, 
казано по нашенски – склерозата на господина Филчев и 
току виж забравили, че са били главни. По онова време 
бяха Петко Илиев, главен секретар и Жеко Стоянов, орга-
низационен секретар на БЗНС. Може и да греша, защото 
тогава често се сменяваха, кой е мислил, че ще има такива 
цепения, та човек да ги води записки, кой кога е станал 
главен и до кога е бил. Аз смятам, че при добро желание, 
посочените двама могат да дадат разяснение по въпроса. 
Нека разпръснат мъглата и мълвата, че все още някой се 
облажава от тогавашната какафония. Ако замълчат тези 
величия, ще ни се наложи да потърсим съдействие от теле-
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визионното предаване „Хрътките”. Те заврат ли се под заве-
сата, все нещо ще изскочи. Ако и те не свършат работа, 
може би ще ни се наложи да се обърнем към друга органи-
зация, която разполага с такива силни прожектори, които 
не признават никакви завеси и осветляват и най-
затъмнените кътчета зад завесата. Това е така наречената 
прокуратура. Дано не се стига до там. 

Това е, приятели, мъгла. На едни пречи сутрин да оти-
дат бързо на работа. Други пък си вършат перфектно рабо-
тата точно в тъмното – в мъглата. 
 
брой 2/2012 

 

РОЕНЕТО 
 

Това явление е присъщо на пчелните семейства. Тези 
безмозъчни същества така умно са организирали живота си, 
че човекът създаден от природата като висш организъм, 
може само да им завижда. Преди да се роят пчелите полагат 
големи грижи за тези, които ще останат в кошера. Залагат 
маточници, с което подсигуряват семейството да не остане 
без майка, за да продължи своя нормален живот. Чак когато 
се излюпи млада майка и започне да снася, старата излита 
от кошера, а след нея – и много пчели. Както се казва – из-
лиза рой. При един добър пчелар това може да се предотв-
рати. 

Какво става при политическото роене? Там характерно-
то е, че излизащите правят всичко възможно да унищожат 
оставащите. 

Да вземем например нашата организация – БЗНС. От-
цепилите се от нея не се съобразяват с устава и принципите 
на Стамболийски. Надъхан от разни подмазвачи-ласкатели 
някой вожд решава, че той е най-велик и трябва да бъде 
главен. И тръгват - с разни манипулации и фалшификации 
получават своя регистрация, без да ги боли, че нанасят вре-
да на Организацията. Те знаят, че с тази малка групичка са 
слаби, но пък вече са с нов вожд. Не виждат, че враговете се 
радват. 

От разстоянието на времето сега разбирам, че грешката 
ни бе още от началото при възстановяването на БЗНС-
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Никола Петков. Тогава ние поставихме входната врата нас-
ред полето. През нея минаваха истинските земеделци, но и 
много минаваха покрай нея. Тогава никой не ги питаше 
кои са и откъде идват. Достатъчно беше да запсуват кому-
нистите и ние ги приемахме. Това даде възможност на мно-
го подставени лица от ДС и други партии да влязат в каша-
та Организация и да вършат поразии. Те си пробиваха път 
с лакти и се настаняваха на ръководни места в дружбите, в 
Управителния съвет, дори в Постоянното присъствие и 
оттам действуваха разрушително на Организацията. Това 
явление се усети особено осезателно, когато влязохме в 
СДС. Няма да забравя как на един митинг Петър Берон 
блъскаше бай Стоян/Дашето/ от с. Синитево, Пазарджиш-
ко с думите: „Ти бе, селяндурино, какво си се наредил най-
отпред? ... Я минавай бързо зад мен!” След време, когато 
същият седесар се кандидатира за министър-председател, 
Жельо изкара досието му, че е бил доносчик в ДС. Ами 
само той ли е бил в нашите редици? Спомням си, още кога-
то клуба ни беше на площад „Славейков” отидох за кон-
султация при Крум Хорозов, който правеше опит да създа-
де нещо като профсъюз. Влязох в канцеларията му и видях 
един човек, седнал до него. Аз се повърнах, бай Крум изле-
зе и го попитах ”Какво прави при теб тоя човек? Той е агент 
от Кбемиковската ДС?!” Бай Крум отвърна: „Ами той е от 
съседно на моето село и ми помага.” Наистина му помогна 
да разруши всичко, което беше замислил. А какво да кажем 
за другите четирима наши хубостници, на които един чер-
вен журналист извади досиетата, че са били доносници на 
ДС, а ние сме ги избрали за верни наши представители във 
Великото народно събрание?! Те навярно толкова се изне-
надаха, че забравиха да направят официално опроверже-
ние на изнесеното, а ние добре знаем, че те не така лесно са 
се зачернили и можехме да им простим, но те започнаха да 
се оправдават, че това са комунистически измишльотини. 
Някои от тях активно се включиха в подготовката и про-
веждането на извънредния конгрес на г-жа Мозер. Това 
беше най-жестокият удар за организацията на баща й. Пос-
ледваха и други ройчета, докато стигнаха 14-15 на брой. 
Трудно ми беше, когато някъде кажех, че съм от БЗНС, вед-
нага ме питаха „От кое БЗНС?” 
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С една дума тези от ДС и от БКП си свършиха добре ра-
ботата. 

За мен до сега всички главни и организационни секре-
тари на БЗНС след 1989 г. имат кой по-голяма, кой по-малка 
вина за разпокъсването на Организацията ни, която от го-
дини е в плачевно състояние, но никой от отговорните 
фактори не го призна, не потърси съдействие от другомис-
лещи земеделци за решаване на наболели въпроси, а нап-
ротив – другите мнения бяха задушавани от цензура, на-
помняща минали времена. Дори някои бяха изхвърляни от 
Организацията ни. Стигнахме до там, че при това срамно 
състояние сами си повярвахме, че можем да спечелим дори 
най-високия пост в Републиката – да седнем на президент-
ския и на вицепрезидентския стол. Каква заблуда! Пак ста-
нахме за смях. 

Но... това сме, приятели – доверчиви, наивни... Смятаме, 
че всички около нас са честни, безкористни земеделци. Но 
уви – има и фалшиви! 
 
брой 3/2012 
 

ФАНТАСТИКА 
 
Може ли БЗНС да се изправи и да стъпи здраво на кра-

ката си? 
Личното ми мнение е, че това може да стане по два на-

чина. 
Единият начин е: преданите земеделци, които ги боли 

за Организацията ни, по места да се съберат в една дружба. 
Ние най-добре се знаем кой колко е земеделец и защо е в 
тази Организация. Ако трябва да си стиснем ръцете, да си 
простим за някои казани думи и да тръгнем напред. Та 
нали с много от тях бяхме по лагери и затвори. Други по 
принуда бяха направени земеделци към БКП за пред вън-
шния свят, но много от тях след възстановяването на БЗНС-
Никола Петков веднага се вляха в майката организация. 
Това е единият начин, който не зная защо не тръгнем да го 
осъществяваме, а слушаме разни вождове, които гледат 
повече към депутатските столове?! 
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Вторият начин е фантастичен. Но все пак ще го кажа. 
Защо като умни същества вождовете на отделните групич-
ки от БЗНС не се вразумят – да загърбят личните си вож-
дистки амбиции, да се съберат на една кръгла маса? Само 
че там ще трябва по принуда да седнат гърбом към нея, за 
да не се гледат, защото толкова се оплюха през годините, че 
по лицата им има следи от мръсотии. Та казах да се съберат 
всички отцепници /няма да изброявам имената им, защото 
земеделците до болка ги знаят/, да организират един конг-
рес, на който да се избере ново ръководство. Но в новото 
ръководство да не влиза нито един от тези на масата, защо-
то се разбра, че вече 23 години те допуснаха разрухата на 
100-годишната Организация на Ал. Стамболийски, на Ге-
мето и на Никола Петков. 

Конгресът е силният вариант, но за да се постигне, всеки 
от главните този път трябва да постъпи умно, мъдро и от-
говорно! Ала като ги познавам добре, смятам че това е чис-
та фантастика. Обаче всеки от тези вождове, който не прави 
нищо за възстановяване авторитета на БЗНС, поражда съм-
нение сред редовите членове, че той е внедрен да руши. 

Това е, приятели! Не забравяйте, че ние ги избираме. 
А сега по места сами решавайте.  
Но БЗНС трябва да го има! 
 

брой 4/2012 
 

БОЛШОЙ ТЕАТЪР 
 
Промяната, която стана на 10 ноември 1989 г. някои на-

ричат преврат, други – преустройство, преход, трети малко 
по-меко – структурни промени, наложени от времето. А то 
си е чисто и просто един Болшой театър, на който първата 
завеса се вдигна, за изненада на целия свят, точно в центъра 
на най-болшевишката държава – СССР. 

Този театър у нас продължи да се играе повече от 20 го-
дини. На сцената излязоха все изпечени номенклатурни 
кадри, възпитаници на тоталитаризма или  неосъществили 
властническите си амбиции техни синове и внуци. Хора, 
завършили партийни школи в братския съветски съюз, с 
промити мозъци, в които не е останало частица от сивото 
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биологично вещество, издигнаха на ръководни длъжности, 
но на братушките им трябваха верни послушници. А за тях 
пък трябваха суфльори, както в старите театри. Артистът 
трябва да повтаря и да върши това, което му пошепват те. 
Тази отговорна роля поеха най-верните на БКП, ченгетата 
от ДС – съвременните еничарчета. През целия „театрален” 
сезон те са и режисьори, и суфльори. 

На сцената на този театър се играха ту трагедии, като по 
времето на Виденов, ту комедии, когато един умник, дали 
сам си го бе измислил или някой му го пошушна, на един 
голям митинг извика „Кой не скача е червен!” Тогава ние, 
репресираните бяхме в СДС, едни болни, други изтощени, 
трети куци – едва ходят, как да скачат, но кой ти признава?  
Щом не скачаш – вън! Ти си червен. Да видяхте някой от 
тези „червени” на ръководни постове с изключение на бай 
Никодим, на когото дадоха почетната длъжност зам.-
председател на Великото народно събрание. Или да беше 
извикан някой от емигрантите за съвет, за депутат? Живее-
ли в дивия запад, както ги наричаха. А сега без срам протя-
гаме към тях ръка за просене. 

Понякога на сцената се изпълняваха и циркаджийски 
салтанати. Като например за една нощ кървавата БКП се 
преобърна в европейска Социалистическа партия. 

Представяте ли си до къде е стигнала престъпната ръка 
на изродите от бившата ДС, щом са опрели и до поповете – 
да им станат доносчици?! Добре че ние не сме чак толкова 
верующи, да отидем в светата църква да се изповядаме. 
Ченгетата са щели да знаят всичко и току виж пак ни изп-
ратили в Белене. Аз не съм набожен, но като видях заклети 
комуняги с висок ранг да влизат в черквата да палят свещи 
и да се кланят пред иконите, започнах и аз да се кръстя и да 
шептя: „Господи, прости им загдето с присъствието си оск-
верняват Божия храм!” Та нали те до вчера ругаеха попове-
те и черквата. Нали не ни позволяваха да се венчаем и да 
кръстим децата си по християнски! Това, което виждахме 
си е чисто духовно и политическо салтомортале, пълно с 
лицемерие, лъжи и заблуда. 

Наскоро  в един вестник, който уважавам за това, че на 
страниците му вече два пъти чета материали за моя кумир 
– великият демократ Никола Петков, прочетох статия от 
някаква си жена от Димитровград, която гореше от жела-
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ние да не заблуждаваме младежите с демократични обеща-
ния, защото преди си бяхме много по-добре. Съгласен съм 
младежите да знаят всичко. Те са бъдещето и ако не си зна-
ят миналото как ще вървят напред. Но да сте прочели в 
някой учебник по история за зверствата на диктаторския 
режим през хубавото и спокойно време, както го нарича 
другарката от Димитровград? А тя самата, вероятно участ-
ничка в учредяването  на комсомолския град, който с това 
си име остана черно петно върху територията на България, 
и много като нея знаят ли колко младежи, жадни за свобо-
да, тръгнали да минават границата, там биваха разстрелва-
ни? Защо? Ако вашият син беше убит, щяхте ли да тъгувате 
за тоталитарния режим? А колко са избити в лагерите и 
затворите и труповете захвърлени на прасетата за угояване, 
от които вероятно сте яли и вие от така наречения народен 
салам. Но ще дойде време, ще се намери някой честен ис-
торик и тогавашните младежи ще го знаят. 

Жалко, че много хора като споменатата жена виждат 
нещата само до върха на носа си. Забравят, че всички ди-
ректори и партийни секретари на заводите бяха хора от 
любимата партия. Суфльорите им нареждаха: „Рушете, за 
да ги купите утре на безценица!” Самият диригент на пре-
хода казваше на своите съпартийци, които първоначално се 
съпротивляваха: „Та нали вие ще бъдете бъдещите капита-
листи!?”  И се настаниха послушниците в политиката, ико-
номиката, търговията, в медиите и там правят всичко въз-
можно да очернят всичко демократично, за да накарат хо-
рата да намразят и демокрацията, и Европейския съюз и да 
тъгуват за тоталитаризма на бай Тошо. 

Питам една фанатичка от БСП:  
- Защо влязохте в НАТО, като бяхте толкова против 

него? 
- За да го унищожим! 
Кой знае – помислих си.  
Как да вървим напред, като навсякъде гъмжи от бивши 

сътрудници, доносчици в бившата ДС, като тези в посолст-
вата?  Какво доверие могат да имат в тях онези развити 
демокрации? Въпреки че сегашното правителство постъпва 
толерантно към тях, като им гарантира, че ще работят пак 
към това министерство, но в страната. Но техните шефове 
под прикритие пак реват. А питат ли ме мен и много други 
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като мен, след като излязох от затвора колко време бях без 
работа. Молехме се по гарите да ни вземат за хамали. При-
емаха ни за 2-3 дни, докато пристигне бележката от мили-
цията. 

И на края един комик от висшата класа на БСП сам ни 
поднесе вярно сравнение на социализма с болестта спин и 
начина на предаване на идеите от поколение на поколение. 
Това дано засрами и малко притвори устата на някои гла-
возамъглени депутати от опозицията. Дори и да се случи, 
ще бъде за кратко, защото те са факири  гьонсурати, ка-
дърни след като някой от техните се оака,  бързо да го из-
бършат и все едно, че не е било. Но...миризмата остава! 
Пролетариите от Европейския съюз ще я усетят като поми-
ришат председателя си. 

А сега нека пуснем завесата, драги мои верни приятели 
и да чакаме нови по-приятни представления. Ще ги има, 
бъдете сигурни! Горе главите! Няма да се предаваме! 

 
брой 5/2012 
 

БОМБА СЪС ЗАКЪСНИТЕЛ 
 
Престъпниците не са само от днес. Имало ги е и преди, 

но тогава някои са прикривани, други – награждавани, а 
сега вече никой не ги търси, за да отговарят за престъпле-
нията си. 

Случило се през далечната 1955 г.  Един инспектор от 
МВР-ДС – гр. Ямбол нанася мозъчна рана, която ще кърви 
цял живот на едно 16 годишно момче на име Жеко Стоя-
нов, като го вербува за агент-информатор с псевдоним Ма-
кедонски. Трябвало да се знае какво става дори в ученичес-
ката стая. Не дай Боже учителката да изпусне някоя непри-
лична дума за народната власт. Или някой ученик да спо-
дели с приятел какво са си говорили родителите му у дома. 
Службите трябвало да знаят всичко. 

Раснало момчето, често го викали за инструктаж – кого 
да проследи, с кого да стане приятел... Дошло време да оти-
де в казармата. Изпратили го в Трудови войски, там имало 
най-много врагове. Органите на военното разузнаване го 
посрещнали с отворени обятия – готов агент-информатор! 
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Той е веселяк, компаньор, разказва вицове... Позволяват му 
да е малко палав. Старшината го наказва за авторитет. Ско-
ро става любимец на поделението. А това е целта. 

Аз съм бил с трима войници, осъдени на смърт по доно-
си от такива информатори, каквито имаше във всяко поде-
ление. Единият от осъдените беше от Русенско, другият от 
Дупнишко, а третият от Пирдопско. Единият разказвал 
вицове, другият споделил с приятеля си, че като излезе в 
отпуск, няма да се върне, ще избяга, а третият си позволил 
да излее болката си от забраната на младежката организа-
ция на БЗНС-Н. Петков. Това му бил грехът. Обвинили ги, 
че са действали за разрушение на дисциплината между 
войниците. А при военните други присъди не знаели.  

Не е лесно цял живот да гледаш над главата ти да виси 
гилотината, готова всеки момент да изпълни смъртната ти 
присъда. А си само на 18-20 години. Живее ти се! Какво е 
изпитанието, може да разбере само който го е преживял 
или който е бил близо до осъден и видял как косата му от-
веднъж побелява, когато надзирателят отключи килията и 
му нареди: „Тръгвай ковачът  да ти свали веригата.”  Зна-
ехме, че това е предсмъртна процедура.  

Как да не простиш на човек, който ти чука на стената на 
съседна килия, повръща кръв и те моли: „Кажи на затвор-
ниците да не се събират повече с мен. Аз подписах да съм 
информатор.” 

След казармата Македонски се опитва да се оттегли от 
тази мръсотия, но това не става така лесно, както е лесно 
когато ставаш информатор. Хванал ли си се на хорото, ще 
играеш и то по музиката, която ти свирят от ДС. Другарите 
от ДС не закъсняват. За тях той е дезертьор. Набързо ска-
лъпват обвинение, че той с още неколцина народни враго-
ве правел организация за възстановяване на забранената 
„вражеска” партия БЗНС-Н. Петков. На Македонски дават 
смъртна присъда, за да добие авторитет сред земеделците, 
но само след две години вече е на свобода?! 

Но друго е след като си амнистиран да продължаваш да 
си в услуга на ДС, да ползваш благинките, които ти отпус-
кат, а ти живееш с мисълта, че каквото напишеш в папката 
с доноси никога няма да излезе наяве. Действащ смело. 
Набираш актив. Радваш се на почетни длъжности. Пръв 
събираш приятели, за да подпишете писмо-искане до дик-
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татора Тодор Живков да бъде възстановена организацията 
БЗНС-Никола Петков. Тази новина лично отиваш да про-
диктуваш до твоя колега, заминал със самолет до „дивия 
запад”, за да го прочетат по свободните радиостанции. 
Каква смелост!  Не мога да забравя думите на емигранта в 
Германия Здравко Първанов: „За нас емигрант, дошъл със 
самолет, не е чист.” 

Всички тези и подобни на тях действия  сега ми мири-
шат на изкуствен актив с цел израстване на високи постове 
- като народен представител, организационен секретар на 
БЗНС...Оттам, под диригентството на приятелите ти от ДС, 
лесно се руши. Те често ти напомнят, а и ти добре знаеш, 
как комисията на Тамбуев разкри резилите на четирима 
наши народни представители във ВНС. Ако не слушаш, 
може да те сполети тяхната участ. При втората комисия на 
Андреев само един от четиримата остана необявен. Радва 
се човекът, че е чист, радвам се и аз, но как да повярвам 
като от една и съща папка излизат противоположни резул-
тати?! Мъчи ме въпросът: дали все още не служи на кому-
нистите? Най-добре той си знае и Господ над него. 

Всички разкрити до сега – артисти, журналисти, народ-
ни представители, попове и т. н. в един глас крещят „Рабо-
тихме в ползу роду!” А никой не казва, че нашата родина 
беше брънка от сковаващата ни към СССР верига.  

Вероятно и нашият Македонски ще им приглася. 
Странното при него е, че е проверяван като народен предс-
тавител, като член на ПП на БЗНС и като кандидат за ви-
цепрезидент - и все чист?! Ами да го бяхме избрали за ви-
цепрезидент, бе другари! Толкова години си имахме Го-
це/Делчев/, защо ди с  нямаме и /Александър/ Македонс-
ки! Все велики имена, защо да не ги пооцапаме! 

В комисията по досиетата, където гръмна бомбата със 
закъснител беше редно, според мен, заради добрия морал, 
дъщерята на Жеко Стоянов, земеделката Ваня Жекова, член 
на комисията от квотата на ГЕРБ, да гласува „въздържал 
се”. Вярвам, че никой нямаше да я обвини. Все пак той й е 
баща. Но тя гласува с другите „ЗА” огласяване на досието 
на Македонски. Не мога да си представя вечер като седнат 
един срещу друг да похапнат, след изсипване на толкова 
мръсотии между тях, как не им се гади, как не им засядат 
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залъците? Може би в това кризисно време по-важно е да се 
запази тлъстата заплата. Всичко друго ще се преглътне. 

Ще боледуват само пострадалите от доносите, ако са жи-
ви. На неизтърпелите – лека им пръст. 

Сега вече ми стана ясно защо при изборите за ВНС като 
кандидат за народен представител в Ямболска област емиг-
рантът Искър Шуманов/Бог да го прости/  не успя да се 
класира. Стана ми ясно и защо на 36-ия конгрес, при  ак-
тивната дейност и под прякото ръководство на агент Маке-
донски БЗНС беше разцепен. Бяха докарани ромчета от 
Ямболско, които прегазиха охраната, нахлуха в залата с 
крясъци и ругатни, дърпаха микрофона от ръцете на во-
дещия Искър Шуманов... Повече от половината делегати 
напуснахме омерзени залата и отидохме в Съюзния дом, 
където продължихме работата си до завършване на конгре-
са. 

Тук бих запитал другаря Македонски: как регистрирах-
те с фалшиви протоколи, че вие сте провели 36 конгрес на 
БЗНС? Как проведохте 37 конгрес, където аз бях, а вас ви 
нямаше? Ясно, всичко е ставало с активите на агент-
информатора Македонски. 

Спомням си големите митинги само дни след преврата в 
края на 1989 г., когато ораторите смело хулеха СССР и 
властта, в която все още беше оръжието. Когато чувахме 
заканите: „С кръв сме я взели, с кръв ще я дадем!” Ние, по-
страхливите, минали през ада на насилието, се оглеждахме 
кога ще ни арестуват органите на ДС. А то излезе, че някои 
от ръководителите  и деятелите на ДС бяха на трибуните и 
ни убеждаваха, че те са най-големите демократи. Та после 
по-лесно да им гласуваме доверие. 

След случая Македонски, не ми се сърдете, че не ви вяр-
вам, господа, които развявате листовки и крещите: „Вижте, 
не съм бил агент на държавна сигурност!” А дали е вяр-
но?... 

Това е, приятели. Всичко става все по-ясно. Само не зна-
ем колко ли още бомби със закъснител има между нас и 
кога ли ще изгърмят? 

 
брой 2/2013 
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III. ПОЕЗИЯ  
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АНДРЕЙ ВАСИЛЕВ 

СЕЛСКА ДУША 
 

Изморявам се вече, че старост нерада настава, 
пък и болести идват, неволи и грижи различни. 
Все по-често сърцето ми в пулса си слаб се забавя. 
Изморявам се много, изчезват чувства лирични. 
 
Ала още душата ми селска за къра е жадна 
и до края си близък аз искам така да живея: 
предпочитам на някоя нива след време да падна, 
вместо в стая без слънце и вятър безмълвно да тлея. 

 

брой 4/2012; брой 5/2013 

 

ВЯРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВ ЗА БЪЛГАРИЯ 
 

Българийо, от Дядо Вазова възпята 
за твоите безкрайни диви красоти, 
с юнашка кръв по хълми и бърда пролята – 
не ще загинеш, ще живееш дълго ти! 
 

По дяволите всякакви дочути думи, 
от картата, че някой ще те заличи – 
ти векове вървя сред бури и куршуми 
и никога не падна ниско по очи. 
 

Макар че пак над теб е мрачен небосклона 
и се разбиват в теб свирепи ветрове – 
ще издържиш и днес в борбата си изконна, 
понесла в себе си пак чужди грехове. 
 

По-твърда от гранита вечен на Балкана, 
с възпетите от Дядо Вазов красоти – 
сто българи в тебе само да останат, 
сто пъти пак България ще бъдеш ти! 

  

сборник „Детелина”, том ІІ, изд. на СПЗБ, 2002 г. 
 

брой 1/2013 
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БОЯН ИЛИЕВ  

Роден на 7 юни 1931 г. в с. Найден Герово, Пловдивско. Основ-
но образование получава в родното си село, а гимназия завършва в 
с. Голямо Конаре, днес град Съединение. Дипломира се в Учител-
ския Институт в Пловдив. 

Става член на БЗНС в с. Калековец, където учителства и 
живее. Стихове пише от ученическите си години. 

Публикува в местния печат и във вестниците „Земеделско 
знаме“ и „Литературно знаме“. Негови творби са включени в 
сборниците „Детелина“ - том ІІ, ІІІ и ІV. Автор е на стихос-
бирката „След изгрева“ (2007 г.). 

Член е на Съюза на писателите земеделци в България. 
Починал на 29.08.2012 г. 
 

брой 6/2012 
 

ГРИЖА 
 
Книга подарих на моя близка, 
станала снаха във дом богат. 
Имат всичко, що човек поиска, 
за да е животът благодат. 
 

Но потърсил там библиотека, 
да поставя своя ценен дар, 
чужда дума сякаш бях изрекъл - 
нямаха дори един буквар! 
 

Грижа ме е днес за мойта близка, 
свикнала от малка да чете. 
Грижа… И дали ще да поиска 
нова книжка нейното дете? 
 

брой 2/2012 
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МОЯТА МОЛИТВА 
 

Моят роден дом мълчи заключен. 
От години пуст и глухоням. 
Ни човешка реч, ни лай на куче. 
Чума сякаш влизала е там. 
 

Пет деца израснахме на воля, 
в майчин скут, сред плодните поля. 
Господи, от що бе недоволен, 
та ни като пилци разпиля? 
 

Може би, че вярата ни в тебе 
Сатана лукав разколеба, 
ти обрече ни на тежък жребий – 
цял живот в несгоди и борба. 

 

И пустее бащината къща, 
и тревясва майчиния гроб, 
но те моля, Боже, не превръщай 
моя син и моя внук във роб! 
 

брой 6/2012 
 

ДРЪВЧЕ НА ТРОТОАРА 
 
Дръвче си насадих на тротоара, 
пред пейката, до пътната врата, 
с надежда тук спокойно да прекарам 
последните си дни от есента. 
 

На моето дръвче, на клонче младо 
ще кацне лястовица с бяла гръд 
и ще запее весело от радост, 
че пак се връща в родния си кът. 
 

Аз ще седя на пейката, омаян 
през пролетта – от цветен аромат, 
а лете ще даря по обичая 
децата от квартала с плод богат. 
 

брой 5/2013 
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ВАСИЛ КАЛФОВ 

ПОЛЕТ НА ПОЕТИТЕ 
 

Поклон пред поетите Иван Вазов, Димчо Дебелянов, Три-
фон Кунев, Цанко Церковски, Сергей Румянцев 

 
И рече Господ – На земята, 
творци на думите да има! 
Със полет все към небесата 
плетци на стихове и рима! 
 
От Мен не чакайте покани, 
молби... плетци на стиховете. 
И нека думите подбрани 
жигосват само враговете! 
 
А тези, дето са сковани, 
недейте мисли ги за свити, 
душите им са пълни с рани, 
телата – в лагери пробити! 
 
Съдби човешки изтерзани 
до днес изгниваха в затвори. 
Ръка, подадена им лани, 
дано душите им отвори! 
 
За повей пролетен пишете, 
за хора близки и любима... 
Любов на всички подарете – 
на тези тук и във чужбина! 

 
брой 1/2012 
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МИРАЖИТЕ НА МЛАДОСТТА 
 
Ти помниш ли, оная младост,  
младостта на нашите мечти? 
Взаимната ни, тиха радост, 
радостта, постигната почти? 
 
Миражите в съня небесен, 
дадени от Бога те на нас? 
Това ли беше нашта песен… 
и къде изчезна твоят глас?! 
 
Чия прокуда ни раздели? 
Кой издигна този меч в ръка? 
На срещен бряг са теб видели, 
мъка таих в нощната лъка. 
 
Защо във вярност се кълнеше? 
Клетника от майка е роден! 
И облак чер след пълзеше. 
до днес, в този ден благословен! 
 
А този ден е свят за мене! 
Във този ден, с теб се разделих! 
Водата беше до колене. 
На моя бряг, в друга се влюбих! 

 
брой 3/2012 

 

СЕЙ, ЗЕМЕДЕЛЕЦО! 
 
Морен орачът на нивата спи, 
двата му вола облизват го жадни, 
сънува водата и... пий, пий, пий, 
с кучето вкупом отмаряха гладни. 
 

В зори ще хвърли златното семе, 
ще пусне браздата в угара чер. 
Денят горещ е, няма и време, 
че трябва да свърши до залеза, зер?! 
Конят към къщи развява грива, 
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чакат го там децата, жените... 
Хвърлил е семето в своята нива. 
Дано да му чуе Господ молбите. 
 

брой 4/2012 
 

ВЪЗКРЕСЕНИЕ 
 

на моя Съюз вечен 
ще служа верен му до гроб!!! 

 
След толкоз мъки и страдания, 
възкръсна Земеделския съюз. 
Сега заканват се с послания - 
един предател и един мелюз. 
 
Земеделците през вековете 
водихме битки – не една и две. 
Падахме. Бяхме по върховете. 
Щом трябва – почваме от „А” и „Бе”! 
 
И нека това зло безчовечно 
да бъде за урок на всички нас! 
Тъй Съюзът ще пребъде вечно, 
а химна пак ще пеем в един глас! 
 

брой 6/2013 
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ВЯРА ДАМЯНОВА 

ЛЮБОВ  
 
Подай ръка и ме свали от рая, 
дървото на живота опознах, 
отхапах ябълка накрая 
и тръгнах да те търся по света. 
Парче от сън, сълза от спомен, 
за мен си ти, единствен мой, 
светът за тебе ми напомня 
и ме оставя без покой. 
Затуй сама съм – паднал ангел 
и търся те с небесен зов, 
дали и ти от рай си паднал 
и търсиш ме под името любов. 
 

брой 2/2012 
 

НА МАМА  
 
Нежна музика в пролетен цвят, 
ти приличаш на него, мамо, 
белота, светлини се роят, 
падат тихо до твоето рамо. 
Повей лек от крило на паун 
в пъстра пролет със теб се изкачва 
към луната след дългия ден 
и разпръсва се топъл във здрача. 
Ти безсмъртна във мойто сърце, 
ти си моята цъфнала пролет, 
аз за тебе съм още дете 
и за тебе душата се моли. 

 
брой 3/2012 
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РИТЪМЪТ НА ЛЯТОТО 
 
Как безразлична да съм днес, когато 
дайрето дръпва циганското лято, 
куп ветрове танцуват по снагата ми 
и август ме залива с благодата си. 
Как да стоя сама като обречена, 
като съм гъвкава вълна от слънцето облечена 
и гроздов сок се влива в мойто тяло – 
новородено, тръпнещо и като пяна бяло. 
Как да се моля в църквите смирено, 
щом мойто лято не е победено. 
И сливам аз камбанен звън със песен 
извиращ, сладък ритъм, далеч от всяка есен. 

 
брой 4/2012 
 

РИСУНКА 
 
Нарисувай ми слънце, нарисувай небе, 
нарисувай ми цяла планета, 
светъл дом за моите криле, 
една любов от сънища взета. 
 
Имам всичко – мечта и покой 
и столетия от дедите ми взети, 
зимна буря и летен зной 
и земя, в която ще легна. 
 
Нарисувай ми ти свобода 
и мечта, по която да литна, 
имам волна и страстна душа, 
надживяла на съдбата си дните. 
 

брой 1/2013 
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НОЩНА ПЕПЕРУДА 
 
Нощна пеперудо, ще се опариш от цигарата ми. 
Не се мами от лампата, тя не е твоя пристан. 
Тя само пали огън по дърветата, 
настръхнали от любовта на вятъра. 
Звездите също светят  
и може би за тях мечтаеш, 
подслонила крилете си 
под счупения покрив на мойто време. 
Аз мразя сивото,  
а ти си сива, нощна пеперудо. 
 

брой 6/2013 
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ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 

ЗЕМЯТА ПЛАЧЕ 
 
Небето като      
похлупак се спуска над    
нивята... Дъждът     
попи в пръстта... Птичи грак.   
 

Гларуси летят.     
Мъгла пови реката...     
А гарваните      
кацат в рохката бразда...     
 

Семена... Върви     
селякът като сянка     
след сеялката,     
дрънчат вериги върху    
колела... Тупти     
сърцето му в ребрата...    
 

Къде остана       
младостта, когато смях    
момичешки се     
сипеше в простора? Ах, 
 

камък... Строполи     
се старецът в пръстта... а    
пари, като гръд      
земята. Приласкава      
го, като жена...      
Любов остана ли му?    
Вее вятърът       
в мъглата... Затворил е     
очи... Житата    
светят в синевата на     
миналите дни.     
 

Насилвана, линяла...     
Поена с кръв, не     
с пот, пустяла... и пак, и    
пак... ограбвана...     
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И пак – нехалите за      
нея я държат...     
Върви покрай реката    
в гъстата мъгла.     
И слуша – гъгне трактор    
в тишината... Пак      
чужди я орат... И пак    
за него няма       
ни зърно, ни живот... ни...     
 

Тихо е. Денят      
звъни далеч... Изправя     
се човекът и      
чува тропот на коне.     
Те цвилят покрай      
него и милват с нежни     
гриви потното      
чело. Просветва слънце...    
 

Капките роса      
блестят като зора... и    
литват птици към     
небето. С крилете си    
отнасят духа      
на селянина... Пустош.    
 

Земята плаче. 
 

брой 6/2012 
 

СНЕЖНО 
 
напред е снежно  
неизвестно; загърбих днес,  
а утре е далеч... 
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ВСТРАНИ ОТ СТРЪМНОТО 
 
Листата падат като слънчеви лъчи - 
по пясъка, под ходилата, 
и тъпчем слънцето, а после се препъваме 
от паяжините на светлината. 
 
Очите ни се реят в необятното. 
Душите, задушени, гинат. 
Линеят, вклинени в решетката на тялото. 
Вървим по своите пътеки вяло. 
 
Встрани не стъпваме – встрани е стръмното. 
Листата падат жълти, като 
слънца се гонят, увлечени от хватката на 
гравитационен колапс.  
 
Вървим встрани от стръмното 
и тъпчем по лицата си -  
утъпкваме пътеките, 
не питаме за бъдното. 
 

брой 5/2013 
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ГЕОРГИ КИРИШЕВ 

БАЩИНА ЗЕМЯ 
 

Земя, земя, ти крепост на дедите, 
за теб воюваха бащите. 
В свирепи студове и в летен зной 
ти моя си и аз съм вечно твой. 

 
Георги Киришев, „Миналото е в мен”, изд. „Марком”, Хас-
ково, 2005 г. 
брой 1/2013 
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ГЕРЧО ДЖАМБАЗОВ 

ПРЕД ДУХА НА СТАМБОЛИЙСКИ 
 

Да преклоним в признателност челата 
пред паметта на скъпия ни вожд. 
Обезсмъртен чрез ножа на джелата 
в онази юнска страховита нощ. 
 

Да споменем за дейността велика, 
приключена със героична смърт, 
за смелостта му дрьзка на езика 
блестящий ум, характера му твърд. 
 

Да почетем минутите последни, 
заветите на тоя дух-титан, 
идеите безсмъртни, всепобедни, 
и светлий друм от него начертан. 
 

Да хвърлим поглед в пътя му изминат, 
белязан с кърви, пранги и тегла, 
как вярата в успеха не застина, 
а на борците даваше крила. 
 

Днес пак сред гнет, насилия, обиди 
ний раждаме се, раснем и калим. 
От костите си правим пирамиди, 
с размирна кръв полетата поим. 
 

Но Стамболийски вдигнали за знаме, 
ний неотклонно крачиме напред. 
Духът му горд в сърца ви меч и плам е 
и крепка вяра в утрешния свет! 
 

Понесли с жар аграрните идеи 
и болките на цял един народ, 
ний вярваме, че слънце ще изгрее 
по пътя прав на волност и възход. 

 
14 юни 1952г., І-ви обект 
брой 4/2012  
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ДАРИНА ЦВЕТКОВА 

ЗАЛЪГАЛКА 
 
Буба-бубoлечка 
лази по пътечка, 
изпълзя на клечка. 
Ах, ти, бубoлечка, 
клечката не е пътечка! 
Щом пречупи се на две, 
ще те убоде. 
 

брой 2/2012  
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ЖИВКА ТАНЧЕВА 

КЪМ СЛАВОВИЦА 
 

                     на Националния земеделски събор 
                     в памет на Ал. Стамболийски 
 

Когато вятърът пшеницата погали 
и тя налее  тежки класове, 
от мрамора на Янини грамади  
 духът на Стамболийски  ни  зове. 
 
В борба свещена, величава, 
за  собственост и свобода, 
ний идваме, възторжено развели 
оранжевите  и зелени знамена. 
 
Със  труд и обич към  земята,             
високо  да издигнем своя глас  
и смело да градим в страната  
желаната демократична власт. 

 
брой 3/2013 

 

ИЗПОВЕД ПРЕД ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЪЮЗ 
 
В борбите ти живях и много страдах, 
радвах се и пях, 
на колене падах и се питах: 
достатъчно ли чиста за идеите ти бях? 
Със теб делих и първата си обич, 
обричах ти деца, съпруг и дом 
и зло вещаех, който дръзне 
със мисъл зла да те скверни. 
Не съм крадец и няма да те грабя, 
не крий от мене мъдростта - 
да мога с враговете ти да се преборя! 
 
Не искам нищо друго да ми даваш 
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под своята благословена длан –  
достойна за рода си да остана 
и вярна да съм ти докрай. 
Освен такава, друга участ нямам, 
приеми ме с мойта простота, 
такава, каквато животът ме направи –  
да бъда друга аз не пожелах. 

 
„Цвилят гривести коне”, изд. „Библиос”, С., 2010 г. 
брой 4/2013 
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ИВАН КУТИНОВ 

КАРЦИРАНИЯТ ПОЕТ 
    

на Трифон Кунев 
 

Видях те в карцера мрачен 
наказан без хляб и вода, 
проклинаше свойте палачи, 
лишилите от свобода 
 
Защо бе наказан, поете, 
каква бе твойта вина, 
та те лишиха враговете 
от въздух и от светлина? 
 
Това ли, че ти с фейлетони 
не един злодей прикова 
на стълб позорен, и милиони 
борци на борба призова? 
 
Те бяха „ситни”, бяха „дребни”, 
но бяха слова динамит. 
Който до тях се докоснеше,  
ставаше по-твърд от гранит. 
    

април 1949, Сливенския затвор 
брой 3/2012 
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ИВАН СЕЛАНОВСКИ 

УСМИВКА НА ДЕТЕ 
 
Усмивка чародейна на дете... 
Усмивка – слънчеви лъчи, 
в коя невинност плаха се чете 
и нежна музика звучи... 
 

Усмивка на дете –  
душевна чистота. 
Невинност се чете – 
чаровна красота. 
 

Усмивка – лунна светлина 
и пламнали лъчи от ней 
сияят върху шеметна вълна, 
що в свойта люлка ги люлей. 
 

Усмивка на дете – 
божествен благослов. 
И в нея се чете 
и радост, и любов! 
 

брой 1/2012 
 

ПРИСТИГНА ПРОЛЕТТА 

 
От зимен сън земята се събуди, 
отново се усмихна пролетта 
и южен вятър леден мраз прокуди – 
животът неусетно разцъфтя. 
 
Класят се житни класове в полето, 
за работа камбаната зове 
и слънцето издига се в небето – 
огряло необятни светове! 
 

 
 
 
А селото с тържествена премяна, 
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разкрива нежност, чудни красоти. 
И селската душа с любов огряна 
сияй от лъчезарни висини! 
 

брой 2/2012 
 

СОФИЙСКА ИДИЛИЯ 
 
На „Александър Невски” златните кубета, 
сияят под софийското небе... 
А долу, пеят сиви, каменни павета 
и стъпките на хорското море! 
 
И звън камбанен, тихо утрото възнася, 
от сън събужда столичния град. 
Моторен трясък лудо въздуха оглася 
и дим отровен, и отровен смрад! 
 
А Витоша, като разцъфнал цвят ухае 
в градината на пролетния ден. 
И ще ли тази дивна хубост да омае 
живота скапан, мръсен озлобен?! 
 

април, 2012, София, брой 3/2012 
 

ПРЕД ИЗПОВЕД 
 
Обичам те, Съюзе мой! 
На теб отдадох цялата си младост. 
В затвора в хладните покои, 
прекарах дълги дни посред нерадост! 
 
Обичам те и вярвам в теб, 
че ти си бойно знаме на селяка, 
надежда за добро и хляб –  
увереност, която дълго чака! 
 
Обичам те в съня си свой,  
че със повея слънчев на житата – 
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записа хиляди герои  
върху скрижалите на свободата! 
 
А днес, боли, че хули – „КОЙ”...  
Боли, идва ми от гняв да плача. 
Знам – имаш врагове безброй, 
затуй, такъв обичам те и тача, 
Съюзе мой! 
 

 „Дните на зората”, изд. „Майобо”, Враца, 1998 г. 
брой 1/2013 
 

УВЕРЕНОСТ 
 
Аз чакам в утрото да звънне 
камбаната на пролетните дни 
и лъчезарно да се съмне – 
сияние в небесни висини! 
 
Но ето, вихър зъл напира, 
изчезва в мен и сетния покой 
и лей се скръбната ми лира –  
бълбукащ ручей в горските усои. 
 
Очаквана надежда гасне, 
Родината разпъната на кръст 
а вярата в Съюза расне, 
че ще възвърне своя мощен ръст. 
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ЖИВОТ-БОРБА 
 

на Искър Шуманов 
 
Живот, изпълнен със надежди 
и с вяра светла в утрешния ден. 
А в дните бурни и метежни - 
Съюза до смъртта си запленен! 
 
С перо и мисъл вдъхновена 
гърмеше твоят неспокоен глас. 
Като камбана разлюлена –  
зовеше ни: „Напред към бъдний час”! 
 
Изгнаник клет в чужбина, 
прогонен „ВРАГ” из поднебесний мир... 
но ти завърна се в Родина: 
Живя! Бори се... Днес – почивай в мир! 
 

брой 5/2013 
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ИВАН ЦОЛОВ 

ОТДАВНА ТЕ ЧАКАХ 
 
Отдавна те чаках и търсих с години 
сред много познати и чужди лица. 
Понявга в съня си зовях те, любима, 
в мечтите те виждах - най-светла мечта! 
 
И жаден копнеех за твоята ласка, 
за искрена обич в живота суров, 
но дявола срещнах във ангелска маска, 
бях лъган с продажна любов. 
 
И вече не вярвах, че може да има 
в живота реален любов! Само блян! 
Отново потърсих аз свойта любима, 
но... в страниците на роман. 
 
А ти като слънце през мрака погледна ме, 
заблудата моя на прах разпиля! 
Днес нашата обич човешка и земна е 
по-истинска от най-правдивия роман. 

 
брой 4/2012  
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ИЛИЯ ВАСИЛЕВ 

ЗАТВОРНИЧЕСКИ МИРАЖ 
 
Разцъфтяла, белоствола 
кърши стан бреза-жена: 
сън сънува – полугола 
покрай сребърна вода. 
 
Бели грани уморено 
е отпуснала встрани: 
руси къдри нажалено 
спят на момини гърди. 
 

 „Гласове от мрака”, сборник, ИК „Ц. Церковски”, С., 1991 
брой 5/2013 
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ЙОРДАН БОРИСОВ  

СРАМ 
 
Не вярват мойте стихове, 
видели не един погром, 
че люти черни ветрове 
ще ни оставят и без дом! 
Какво сте дали – труд, пари  
за Светлия съюзен дом? 
И кой човечното изтри, 
та в него влязохте със взлом? 
Дори Законът да би дал 
(неясни някакви права), 
във мен нахлува братска жал, 
че ви разстрелвам със слова. 
Кои сте вие – врагове 
на свойте братя и бащи? 
И нямате ли страхове, 
че Стамбол ще ви отмъсти? 
Той гледа ви и зорко бди, 
когато влизате в Дома! 
Коя ли майка ви роди 
и как ще сринете срама? 

 
брой 1/2012 
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ГАТАНКА 
 
Бял орел със щеки 
по пътеки меки, 
чак до планините 
полетя със ските. 
Ха, кажете в хор: 
- Този е (.............) 
 

брой 2/2012 

 

„ПОПЪТНИ СТРОФИ” 
 
Тази стихосбирка е родена по време на моментни наст-

роения, на болка, страдание и изпепеляваща обич. Дали 
има докосване до голямата изстрадана поезия, могат да 
кажат читателите, преживели моите страдания и самота... 

 
Авторът 
 

ВИТИНСКИ ИМПРЕСИИ 

 
1.  
Така са ниско тук звездите – 
в среднощ докосват се с ръка... 
Дочуваш шепот на горите 
и сладък ромон на река... 
 
Не може тук да не мечтаеш 
за топли устни на жена... 
За грешка – да не се разкаеш 
в поклон пред тази планина! 
 
2. 
Неземно, сякаш тук е всичко – 
и незалязлата луна, 
която в облаците тича, 
и утринната ведрина... 
Войнишките ни стъпки дръзко 
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единствени в зори кънтят, 
догдето слънцето пролъсне 
по стръмния Витински път... 
 
3. 
В зори пристигаме за труд 
с лопати, кирки и колички... 
И чуй се тътен – тук нечут 
от горските смълчани птички... 
 
Избяга заек... Еж се скри... 
Сърничка хукна през гората... 
До вчера сънните гори 
загубиха си тишината... 
 

брой 2/2012 
 

СЕЛСКАТА ГОЛГОТА 
 
В източната стая на старата къща  
в своето лозе, Ал. Стамболийски  
е написал с кръвта си „Ст 1923 год” 

 
В оная дива вакханална нощ, 
когато са го мушкали с ножове, 
с останалата в жилите си мощ 
той в свойте рани с пръстите е ровил. 
 
И мястото на ужас и погром 
белязал е със силите последни. 
Та днес във тоя Свят страдален дом 
да идват с болка селяните бедни. 
 
Мълча, притиснат от безумна скръб. 
До мене – старец, снел калпака черен, 
привежда в бурите несвеждан гръб 
и кръсти се през сълзи начумерен. 
Запалил свещ – от многото един 
едва мъждящ, опърпан като просяк, 



Алманах Литературно земеделско знаме - том 1 
 

142 
 

познах приятел минал през Персин –  
стоеше ням до селяните прости... 
 
А беше учен – с педя по-висок. 
На сталинистите прозрял бе края, 
но здравето му взе палач жесток, 
затуй, че „много му устата знаят”... 
 
И друг! И друг! Селяци – брат до брат! 
От Добружда, от Мизия, Родопа... 
До стария дружбаш – синът му млад – 
стояха тук – пред Селската Голгота! 

 
Славовица, 1994 г. 
брой 4/2012 
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ЙОРДАН КОВАЧЕВ 

ПЕРСИН 
 
През решетките се вижда блато, 
тръст зелена тук-там стърчи, 
водорасли го покриват с злато – 
охладнели слънчеви лъчи. 
 
И блатото човешко също има 
тръст звънлива, златни цветове, 
кой таз сила в скръб неизцерима 
за живот ще пак да призове? 

 
брой 1/2012 
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ЙОСИФ ПЕТРОВ 

ВЕЛИКАНЪТ 
 

На Ал. Стамболийски 
 

Да бъде вечна твоята нетленна слава, 
юнако огнеок и къдроглав! 
Да гръмнат химни във тържествена прослава 
за теб и твоя подвиг величав! 
 

Че ти могъщ изгря из дебрите на мрака 
и пътя ни с надежди озари, 
поведе към мечтани брегове селяка 
и светове незнайни му разкри! 
 

Ала орисница ли черна те ориса, 
та не дочака своя жаждан свят? 
С кръвта си своето безсмъртие подписа, 
за да останеш вечно жив и млад! 
 

Оплака те осиротялата Родина 
след черната деветоюнска нощ, 
че за народна свята правда ти загина, 
от българин посечен със каинов нож! 
 

Но твойто име като огнена зорница 
в историята ярко ще блести, 
и там, край бреговете китни на Марица 
велик и по-велик ще раснеш ти! 
 

Легендата за теб шуми из низините, 
народът чудни приказки плете, 
за твоята юнашка сила, с плам в очите, 
разказва всяко българско дете! 
 

Животът ти - живот бленуван и прекрасен! 
Смъртта ти – чудна легендарна смърт! 
С величие ни грее твоят пример ясен, 
поели верния народен път! 
 

И докогато в небо ясно слънце грее 
и росен мак във нивите цъфти, 
народът ни безсмъртния ти химн ще пее, 
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през вековете ще пребъдеш ти! 
 

1944, 
брой 4/2012 
 

ЗАКРИЛНИКЪТ 
 

На Никола Д. Петков  
 
В ония дни на бран велика, 
дни на погроми, мъст и кръв, 
Историята те повика 
сред първите да бъдеш пръв! 
 

И ти по ботевски въстана 
в сюблимния върховен час 
срещу насилника, тирана, 
освирепял от жад за власт. 
 

Развял заветни идеали, 
потомък на бунтовен род, 
в борбата тежка ти прежали 
и дом, и младост, и живот. 
 

Баща ти бе с куршум ударен, 
куршум и брат ти осмърти, 
а величав и легендарен, 
увисна на бесило ти! 
 

За род, потомство и Родина, 
и за народна свобода 
в неравния двубой загина 
и се превърна във звезда! 
 

И стана знаме във борбата 
като велик народен син! 
Българийо, Родино свята, 
гордей се с тоя исполин! 
 

 „Ти ме повика, мое родно село”, изд. „Звезди”, С., 1993 г. 
брой 5/2012;  брой 4/2013 
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КИРИЛ НАЗЪРОВ 

ГЛУХАРЧЕ 
  
Има то косица 
сива и летлива. 
Ръсне ли росица, 
цялата се свива. 
Тя отново бухва, 
слънцето щом напече. 
Щом ветрец подухва, 
литва надалече! 
 

брой 2/2012 
 

ЕСЕН  
 
По алеята на парка 
златна Есен се задава 
Крачи - съща нестинарка 
по листа като жарава... 
Всяко пламнало дръвче 
брули тя с невидим прът. 
Черга от листа тъче 
и застила моя път. 
Не листа. По моя път 
като мънички слънца 
ярко греят и туптят 
пъстри кленови сърца. 
По алеята на парка 
Есента си заминава... 
Всяка нейна ярка шарка 
в моето сърце остава... 
 

брой 5/2013  
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КОСТА ТОДОРОВ 

ДУХЪТ НА СТАМБОЛИЙСКИ 
 

-Не съм умрял... Живея още    
в безброй измъчени души   
и моят призрак в тъмни нощи     
престъпни съвести души. 
 

Не съм умрял, о братя смели,    
живее подвигът ми свят,    
от много живи и умрели   
е моята победа рат! 
 

Разпнаха ме... Злодеите пиени     
съсякоха ме къс по къс,   
то беше пирът на хиени   
в подножието на страшен кръст... 
 

И в тая нощ, зловещо тиха, 
гласът ми тихо прорида... 
Те мойта кръв със вино пиха 
до първа утринна звезда. 
 

И разпиляха по долини     
те мойте кости  с дива стръв,   
и само тук-таме рубини  
останаха от чиста кръв. 
 

От тях израснаха божури... 
От всяка кост се точи нож. 
Посяха вятър – жънат бури    
убийците на гордий вожд. 
 

И ето ме възкръснал, ида,    
ръце посечени пламтят   
подобно факлите на Немезида   
над стария обречен свят. 

 

И войнството ми се множи, множи... 
Легенда светла ме следи... 
О, съживи в нас, прави Боже,   
духът на волните деди! 

 

Прага, 16 април 1924 г. 
брой 2/2013 
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МАРГАРИТА НЕШКОВА 

ВРЪХ ШИПКА 
 
999 стъпала  
сега  
ни водят  
до там – 
храм  
под небето 
без чертози, без предел, 
за тиранията срам – 
слънчев път 
към безкрая на вечното, 
скромно човекът поел. 
Събитие страшно и тъжно. 
Горда история 
за сърцето на всеки българин, 
опознал 
своята достойна История! 
  

брой 1/2012 
 

ТОГАВА 
 
Имах всичко – небеса, простори – 
Вселена цяла грееше над мен. 
Слънцето бе факел... Заговори 
в нощите възкръснал ден. 
 
С усмивката на Слънцето живях. 
Всяка глътка въздух беше благ. 
Крачех сред звезди новооткрити, 
забравила земния си праг... 
 
Имах всичко – небеса, простори... 
Златни сънища и златен смях, 
и този свят – вечен и добър – 
разкъсан от умора, не от грях. 
Посърнаха на Слънцето лъчите –  
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очите на объркана Душа. 
Изгубих всичко – светлите простори 
и вярата, която оглуша. 

 
брой 2/2012 
 

ДЪЖД 
 
Натъжи се небето, заплака 
от радост или от мъка? 
Повехнал храст го дочака, 
за него беше сполука. 
 
Мигът парещ прогони 
и донесе наслада 
на прашните клони 
и гората млада. 
 
Изми паветата прашни, 
на Земята свитите шепи. 
И със стъпки властни 
прогони мислите слепи. 
 
Въздухът освежи и пречисти, 
напои тревите с надежда. 
В последните капки сребристи 
слънчев лъч се оглежда. 
 

брой 4/2012 
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РОДИНО 
 
Аз може да нямам любим и приятели, 
но винаги ще имам твоите обятия… 
Майка, татко - да не разбирам, 
да са неизвестни, 
но ясни и разбираеми 
ще имам твоите песни… 
 
Може на никой да не бъда потребна, 
но ти ще ме чакаш в тебе да легна… 
Може да ме заробят,  
да ограбят и същността, 
с която живея, но не 
и свободата с теб да се слея. 
 

брой 1/2013 
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МАРИН БУРТОВ 

ЗАВЕЩАНИЕ 
 
Аз, селянче, в полето съм роден -  
сред бразди на пресен чернозем. 
Богат съм аз със своя селски труд 
със трактора и в пек, и в студ. 
Кога умра, в поле ме погребете,  
не ме разделяйте от зрелите жита 
и вместо кръст, сложете 
детелинка с четири листа! 
 

брой 2/2013 
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МАРИН НАЧЕВ 

ПРОЛЕТНИ НАВЕИ 
 
Вятърът люлее тънките тополи, 
сякаш са девойки хванати в хоро, 
само че са още вейките им голи. 
Ала те все чакат нещо тъй добро! 
Ала те сънуват ласкави повеи... 
Закъсняла пролет – твоя дъх горещ! 
Дай им твойта нежност – да растат със нея, 
твойта необятност, буйния кипеж! 
И душата моя, трепнала те чака, 
за да литне в твоя викащ небосвод. 
Пъпките на вяра да разцъфнат в мрака... 
И дано узреят есента във плод! 
Нека само чужди ледени вихрушки 
да не ти навеят късни преспи сняг.. 
- Моя мила Пролет! Нека не откъснат 
толкова изстрадан търсен цвят!... 
 

брой 3/2012 
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МЕТОДИ НОВЕВ 

СЪН 
 
Насън дочух камбанен звън, 
насън видях, че съм навън, 
но щом отворих си очи - 
на мен веригата дрънчи. 
 

Животът е камбанен звън, 
животът е като насън, 
но щом отвориш си очи, 
верига виждаш да дрънчи... 
 

брой 2/2012 
 

КАТОРЖНИЦИ 
 
От изток, от Сибир настъпва новий ден 
и островът Персин пробужда се студен. 
А пред бараките на крак те пак стоят - 
каторжниците, що и в строя още спят 
и чакат гаулайтер или нов чокой, 
проверка да направи с ругатни и бой. 
 

И след закуска чай от бистричка вода, 
окъсани и гладни, тръгват всред студа, 
под силната охрана с шмайзери отвред 
към Дунава вървят във ред, по пет напред. 
 

Къде вървят? Да спират водните стихии. 
Защо? За удоволствие на тия, 
които грабят техний дом и газят чест - 
работят впрегнати до падане в несвест. 
 

Когато слънцето прижуля - без вода, 
на дъжд, на кал, на студ, на сняг и по леда 
със тарга и с количка дигата строят, 
та с брегове от пясък Дунава да спрат. 
 

Вечеря дават дажба триста грама хляб, 
закуска, обяд няма, утре вечер пак; 
които нормата не могат да дадат 
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палачите от вечерта ги задържат, 
 

и в карцера ги хвърлят в кал и във вода, 
от хиляди комари нощем там не спят; 
същинска гробница и мрак, и гнилота 
на гости белодробни е развъдник тя. 
 

Дочуват се разстрели. Глад и смърт тук вей. 
Какво е дантев „ад"? Тук всеки ад бледней! 
Кой иска да напише някой новий „Ад", 
да дойде да опише острова злорад! 
 

От изток, от Сибир настъпва новий ден, 
отдавна остарял, на запад отживен, 
а в острова Перснн каторжници безчет 
за нов живот вървят, във ред, по пет напред... 
 

август 1953 г., Персин, ІІ Обект 
 

ЩЕ БЪДЕМ! 
 
Ще бъде пролет, ше цъфтят цветята. 
Ще кацне лястовица в родна степ. 
За нов живот пробужда се земята 
и аз ще дойда пак при теб. 
 

Ще бъдем най-щастливите, любима! 
Повярвай - розите ще разцъфтят, 
а буйна пролет е след тежка зима, 
сърцата в нега ще се потопят! 
 

На Витоша по цветните поляни 
ще гоним пеперуди кат деца. 
В прегръдки си ще паднем запъхтяни 
със светли румени лица! 
 

А слънцето щом в златен прах залезе, 
на Люлин в приказния хубав скат, 
ведно със витошкия хлад ще слезем 
във столичния светъл град... 
 

пролетта на 1959 г., затвора в  Пазарджик 
брой 4/2012 
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МИЛЕНА ФИЛИПОВА 

НАУЧИ МЕ ДА ЛЕТЯ 
 
Научи ме да летя 
и с крилете си в простора 
да избягам от света 
и разблудните простори. 
Научи ме да летя 
без крила в душата бяла, 
да чертая небеса 
като слънце засияла. 
Научи ме да летя, 
още ми и ще политна 
на крилете ти сега, 
чак до бъдното ще стигна. 

 
брой 1/2012 

 

ДЕНЯТ Е НАЦЪФТЯЛ 
 
Денят е нацъфтял като мушкато, 
във ласката му слънчева пътувам, 
изкъпвам се във диненото лято 
до морското ухо и се дочувам. 
 
Ленива съм да бъбря на вълните, 
лежа като мастилена медуза, 
допрела до лицето на звездите 
най-детската си, непорасла буза. 
 
Живея във узрелите минути, 
които се изливат в необятност, 
мечтите ми в живота необути 
порастват до морето и обратно. 
 

брой 3/2012 
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ЧУДЕСА 
 
Дъждовна от облаци-думи, 
изронвам се - грозд самота, 
дъгата ще грейне срещу ми, 
едва след тъгата, едва... 
 

Но щом заприиждат реките 
на смели, добри чудеса, 
родени от болката, питам - 
не се ли родих от дъжда? 
 

брой 4/2012 
 

СНЕЖНОСЛОВИЕ 
 
През зимата е бяло и небето, 
вали снегът, от нас не се бои, 
живее непревзето в битието 
дори когато пролет се топи. 
 

Топи се и сълзите му, в потоци, 
изливат млада прихнала вода 
в капчуци, езера и и водоскоци 
изпраща щедро своята следа. 
 

брой 1/2013 
 

ПРОЛЕТ 
 
Ще разцъфна като пъпка 
във гора от резеда, 
чувам нежните ù стъпки, 
знам - пристига пролетта. 
 

Като ручей ще бълбукам 
с бистра, празнична вода, 
после с гълъби ще гукам, 
с лястовици ще летя. 
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Със пчелички ще рисувам 
малки, слънчеви сърца, 
по листата ще лудувам 
в ръченичени хора. 
 
Зад кокичета прекрасни 
ще се скрия, ще мълча 
и ще гледам как порастват 
пролетните чудеса. 
 

брой 2/2013 
 

МОРСКО 
 
Здрависвам се с вълните - нежност дива 
и писъкът на чайките прегръщам. 
Завърнах се, от изгрева попивам 
най-южната си кръв, една и съща. 
 
По пясъка събирам свойта памет 
и после в раковините я скривам, 
защото аз на сушата съм няма 
и само във морето се разливам. 
 
Живея на брега, но в мен бушува 
безгрижна, жизнерадостна, игрива, 
засмяна същност, вече я дочувам 
и с люлката и песента се сливам. 
 

брой 6/2013  
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МИЛКА ПЕШЕВА 

КОГАТО ТЕ БОЛИ 
 
Когато те боли и страдаш, 
това значи, че още си жив. 
Изправен си и гледаш да не падаш, 
твой е света добър, красив. 
 
Когато те боли, кръвта пулсира, 
сетивата са напрегнати до край. 
Животът сякаш в теб извира, 
по пъстрите полета – земен рай. 
 
Когато те боли, не се учудвай - 
по-мъдър все ще станеш от това. 
Не бързай още и не се сбогувай, 
слънце пак ще има по света. 
 
Когато те боли, не унивай 
ако напират сълзи във очите. 
В съня със младостта заспивай, 
по-ярки ще са във нощта звездите. 
 
Когато те боли, си още влюбен, 
от болка любовта гори. 
Животът ти не е изгубен, 
пътят земен е широк – върви!  
 

брой 2/2012 
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МИЛЧО ПИСАДАШКИ 

РАЗГОВОР С ХУДОЖНИКА  
 

Защо ме нарисува със лула? 
Та аз дори не паля папироса... 
Съдбата ли такава е била – 
прищявка чужда аз сега да нося?! 
  
Добре ме нарисува, както пиша... 
Това е вярно... Всеки ден туй става! 
Чрез молива сърцето мое диша! 
Чрез молива живота продължава... 
 

брой 2/2012 
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НАДЕЖДА ЦАНЕВА 

ВЪПРОСИ 
  
Коя е моята България – 
онази, древната, на Аспарух? 
Или сегашната, окаяна, 
все търсеща и все на път? 
  
Коя е моята България – 
онази, златната, на Симеон? 
Или безкнижната, безгласната, 
заравяна под своя дом? 
  
Но тя е и оная, дръзката, 
запяла песента за Йово, 
засипвана под снеговете, 
да я докосна - все не мога. 
 
Коя е моята България? 
При Ловеч, Белене, Скравена? 
В незнайни гробове заравяна 
и все забравяна, забравяна... 
 
Коя е моята България – 
не искам да я разделя 
като в учебник по история 
глави отделни да чета... 
 
България е синевата – 
от космоса – до моя гроб 
и всеки носи я в душата 
и от слънца й прави свод... 
 

брой 2/2013 
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НИКОЛА БЕЖАНСКИ 

НОВА ГОДИНА 
 

Дойди със песен бойна 
ти, Нова година! 
Тъй очаквана, омайна, 
за мойта Родина! 
Свободата ти роди, 
за сина-емигранта, 
два пъти майка бъди! 
Ти, Нова Година, 
щерка с майка срещни 
и тогава отмини. 
 

* * * 
Нали мама полека 
угасва и ослепява, 
щото роди човека 
човешкото да отстоява! 
 

* * * 
И във свободна България 
макар и малка страна, 
аз искам там да догарям, 
свободен там да умра! 
 

брой 1/2013 
 

СЕЛСКО СЪРЦЕ 
 

То е просто и открито 
като пролетно небе. 
В него няма тайни скрити. 
То не може да кълне. 
 

Сърцето селско е опора 
в земеделската борба. 
Сърцето селско е залога –  
за хляб и свобода. 

 

брой 4/2013  
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ПЕТКО ЗГАЛЕВСКИ 

Роден е на 1 октомври 1935 г. в село Згалево, Плевенско. 
Завършва основно образование в родното си село, а гимназия в 

град Плевен през 1953 г. През 1960 г. се дипломира във Ветери-
нарно-медицинския институт в град София. Бил е 20 години 
хорист в хор "Гусла" и е носител на златен медал за школувано 
пеене. 

При турне на хора в Германската федерална република, неле-
гално се среща с емигрантите Никола Бежански, Димитър 
Кръстев и Здравко Първанов, от които получава вестници и 
друга литература, които пренася в България. 

Публикува свои стихове и статии във в. „Софийска правда“, 
а след 1989 г. продължава да пише и публикува в „Земеделско 
знаме“ и „Литературно знаме“, както и във вестниците „Де-
мокрация“ и „Анти“. Негови произведения са поместени в ли-
тературния сборник „Детелина“ - томове ІІ, ІІІ и ІV, издание на 
Съюза на писателите земеделци. 

Автор е на книгите „Стръмни пътеки“ и "Как измамно...“. 
Член е на Съюза на писателите земеделци в България. 
Починал на 27.09.2012 г. 
 

брой 6/2012 
 

РОБСКА УЧАСТ  
 
Очи да имаш, 
но да не виждаш. 
Уши да имаш, 
но да не чуваш. 
Сърце да имаш, 
но да не трепка. 
В лице да те плюят, 
но да се смееш. 
Съвест да имаш, 
но да е заспала. 
Тъй, бедна душице, 
би оцеляла! 
 

брой 1/2012 
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ПОВТОРЕНИЕ 
 
Тече реката дълголетно, 
тече във своето русло. 
След зима идва знойно лето, 
след скърби идва радостта. 
 

Часовникът ритмично чука, 
брои на времето часа. 
До вчера бяхме дечурлига, 
днес – пленници на старостта. 
 

От семето се раждат плодовете, 
плодът в утробата си крие семена. 
Тъй в цикли всичко се променя, 
живот, години, времена. 
 

Защо за да умира нещо, 
друго трябва да се сътвори? 
Велико тайнство непознато, 
във всичко ти се повтори. 
 
Играят багрите на залеза, 
угасват слънчеви лъчи. 
За кой ли път така повторно 
тъга напира в моите очи? 
 

брой 5/2013 
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ПОЕТ 
 

Разговаря със себе си, 
будува в нощите, 
изгаря в любов, 
жадува за живот, 
печален във скръбта, 
присъства във времето, 
част от вечността – 
това е на поета участта. 

 
* * * 
 
Ако ми отнемат свободата, 
ако ме лишат от светлината, 
ако загубя взор към небесата, 
ако ми ограбят съвестта и любовта, 
в миг ще бъда купчина 
разломена скала. 

 
брой 6/2012 
 
  



Алманах Литературно земеделско знаме - том 1 
 

165 
 

ПЕТКО ОГОЙСКИ 

АГЛОСИЯ  
 
Прорицател незнаен е сложил 
на челото ми страшния знак: 
по душа – да съм знатен велможа, 
по съдба – да съм жалък бедняк. 
  
Да съм жрец на блюстително слово, 
над пороци и козни изкусни, 
а обсипан от кал и отрова, 
да мълча със заключени устни... 
  
Да съм глас от свещени завети, 
да съм сноп от сияйни зори, 
а в тълпата на слаби и клети 
непрогледна мъгла да ме крий… 
 
И жигосва ме лютата клетва 
на челото с фатална дамга, 
над която и слънце не светва, 
но и мрак не покрива сега... 
 

брой 1/2012 
 

НА БАЩА МИ 
 

на Георги Михайлов 
 
Суха прахан,  
кремък и огниво, 
ти замахнеш –  
огън създадеш. 
 
Колко кратко е 
и колко мило... 
и ръка корава  
подадеш... 
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Аз целувам 
сухата десница 
и усещам  
праханта у мен. 
 
Ти си мойта  
паметна искрица, 
аз съм твоя  
незавършен ден. 

 
брой 5/2012 
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ПЕТЪР ИЛИЕВ 

БУРЯ 
 
Три дни ситен сняг вали. 
Буря зла го носи на талази. 
Три дни скрити във мъгли 
стенат буки, чуки и оврази. 
 
Три дни бурята мете 
голите ребра на планината 
и от снежен прах плете, 
бели преспи долу под билата. 
 
Дивеча в хралупи свре 
и заключи пътища и хижи. 
Кой ли може да я спре? 
И заглозгаха ни тежки грижи. 
 
Че фъртуната зове 
хора и кошари със стадата. 
И сега на път пое 
цялото село към планината. 
  

брой 1/2012 
 

ЗОВ 
 
Оставям тази сутрин планината, 
с дълбоките и чисти небеса. 
Зове ме пак отново равнината, 
окъпана в предутринна роса. 
 
Потеглям към житата избуяли 
и спирам на възвишения слог, 
да ме погалят песни долетяли 
от птички във разцъфналия глог. 
 
Пък сетне гмурвам се във синината 
на кукурузите – като гора, 
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където ме люлее тишината 
и радва ме реколтата добра. 
 
Самин вървя във редовете, 
над мене само синьото небе. 
А горе, във борба със ветровете, 
самотна птица със крила гребе. 

 
Сборник „Детелина” – ІІ том, изд. Майобо, Враца, 2002 г. 
брой 4/2013 
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РИЛКА МИРОНОВА 

НИКУЛДЕН 
 
Във теб ме заключи, рибарю! 
Ключът в забрава загуби! 
Запей с вечерните лодкари 
и мъката с лула изпий! 
 
Богатство ли е нищетата? 
Размирна бродница горях. 
Умора укроти веслата. 
Кралица, просякиня бях. 
 
Загасвах върху смутен зъбер 
на знойна дума с вълчи глад. 
Изгрявах сред родопски губер 
и падах в цвят на звездопад. 
 
Възкръсвах - смъртно изтерзана. 
Надвих до ек височина... 
Поискаш ли - ще ти пристана - 
от слънце и луна жена! 
 

брой 6/2012 
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СВЕТЛА МЕТОДИЕВА 

БЪДНИ ВЕЧЕР 
 
Летят в небето снежинки-пеперуди, 
снегът покрива всичко вън. 
Когато утре рано се пробудим, 
до нас ще стигне светъл чуден звън. 
 
Камбани ще звънят в таз утрин свята, 
ще има радост в хорските сърца,  
че в този миг дошъл е на земята 
Христос, с любов за всичките деца. 
 
Дошъл е той при нас, за да ни учи 
да страдаме за другите в света, 
сърцата ни за обич да отключи, 
да даваме любов и доброта. 
 

ученичка от град Радомир, изд. НЧ „Напредък”, Радомир, 
2005 г. 
 
брой 1/2013 
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СТЕФАН ПОПСТЕФАНОВ 

ГОЛГОТА 
 
Понесох моя кръст 
към моята Голгота. 
Тъй малък бях на ръст, 
а тъй голям живота. 
Превит от зла умора, 
прободен бод до бод, 
а нямаше и горе 
към свободата брод. 
Така познах докрай 
уплаха, смелост, страх. 
И аз дори не зная 
как оцелях! 

 
брой 1/2012 
 

НА ПРИЯТЕЛЯ 
 
На всеки пристан ще те чакам, 
със хляб и сол на кей. 
По-лесно с двама е нататък, 
не се бави, братле, недей! 
 
За друми трудни длан подай ми, 
от мен десница поеми! 
Тъй в подивелия безкрай 
не сме сами, не сме сами! 
 

брой 5/2012 
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СТЕФАН СТАМОВ 

ИДЕИТЕ НЕ СЕ РАЗСТРЕЛВАТ 
 
Тиранино! 
Ти можеш да убиеш гордостта, 
достойнството, 
или да смажеш мъжеството – 
идеите остават! 
Ти можеш да прихлупиш радостта 
с ледения връшник 
на ужаса! 
Ти можеш да убиеш външните  
прояви само –  
идеите остават 
дълбоко във сърцата! 
И чакат само 
удобен миг 
да лумнат с нова мощ! 
Идеите не се разстрелват! 
 

брой 1/2012 
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СТОЯН КОЛДОВ 

ПОМЕН 
      
На Никола Петков 

 
Не знаем гроба ти къде е,    
за да посеем детелина. 
Над него марша да запеем     
свободни в скръбната родина. 
 
У нас светците гроб си нямат. 
Съдбата тука е такава. 
Затуй пък силно те сияят     
и не покрива ги забрава. 
 
Обесиха те подли хора,    
служители на Сатаната. 
Сега с клеймото на позора    
те гузно свеждат си главата. 
 
Убийци, кой ли ще ви търси -       
нищожества пред Великана!... 
Тогава Кремъл той разтърси     
и чист като кристал остана! 
 
Кажете гробът му къде е, 
Къде са неговите мощи? 
Тъй може би ще се разсее   
кошмарът в тъмните ви мощи. 

 
брой 5/2012  
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СТРАХИЛ ПЛАНИНЕЦ 

ОБЕСВАНЕТО НА НИКОЛА ПЕТКОВ 
 
Осиротя България! Мълчат, мълчат     
камбаните на „Александър Невски”… 
И хиляди окови глухо пак дрънчат… 
Обесен е повторно Левски! 
Обесен е Петков! Никола! Във полунощ! 
В Софийския затвор стърчи бесило… 
И пак един велик виси със страшна мощ,  
с неимоверна, с чудна сила! 
 
О, лик на Дух, на Марш! Везувий в таз земя… 
В предмаков мрак на Ботев е небето… 
Затишие пред буря!... В робската тъма… 
Атаки в химн аз будя!... Ето!.. 
Понася се байрак!... Космичен ек от ров… 
Нов опълченец! Земеделец! С вяра! 
Говори той – Петков! Никола Де Петков! 
Повярвай в себе си, Българийо! 
 
Отекват мощно в ботевския небосклон    
словата: Да живее сво-бо-да-та!... 
И става вечност! В парламент и пантеон! 
На бастиона – на Борбата! 
О, Свободата има космос! Няма гроб! 
Легенди връщат се на върховете… 
Петков е жив! Потегля мит велик! Не роб! 
О, мит, тирани, треперете! 
 
23 септември 1947 г., София 
брой 5/2012 
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МОЯТА ОРИС 
 
От неспокойното небе орисан – 
със ботевската буря и мечта – 
вървя през времето с бунтовна мисъл, 
опрял перо на пулса на света... 
 
И вред над граници, меридиани, 
аз – воин горд, правнук на Аспарух – 
оставям дъх от български балкани 
и пламъци от българския дух! 
 
И пряко властни, сити и известни 
поети със порядъчни ръце – 
аз вливам своите свободни песни 
на бъдещето в будното сърце! 
 

 „Гласове от мрака”, сборник, ИК „Ц. Церковски”, С., 1991 
брой 5/2013  
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ТОДОР ЦАНЕВ  

MEMENTO MORI 
 
Вагон, като черна катафалка, 
край него шепот, суетня, 
настръхнали, те – група малка, 
сред прах и душна мараня, 
стоят от ужас вкаменени... 
  
А той лежи, кръвта изтича 
и сякаш в сетний гърч и стон, 
той сетний си протест изрича 
срещу природния закон. 
И сякаш в мъртвите му взори 
чете се: „O, memento mori!” 
  

брой 1/2012 
 

ПРЕЗ ПРОЗОРЕЦА НА СТАРОСТТА 
 
Вечерен здрач изпълваше простора, 
когато ний под звездния покров, 
забравили несрета и умора, 
все дирехме надежда и опора 
за нашата напълваща любов. 
 
Ветрецът шепнеше безкрайна песен, 
когато аз и ти с младежки жар 
под булото на вездесъща есен 
пленихме в смут амур небесен 
и пихме упоителен нектар. 
 
И днес ветрецът в мрак се вплита, 
но не един до друг сме аз и ти. 
Ти плачеш там, от вечна скръб разбита, 
аз плача тук, животът че отлита - 
коварен и жесток - прости... прости. 

 
брой 3/2012 
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НОЩТА ЩЕ БЪДЕ ПОБЕДЕНА 
 
Безкрайна нощ, безбрежна пустота... 
Стаила дъх е цялата Вселена. 
И сам - самотен, сам сред самота, 
блуждая аз, измъчвам се и стена. 
Къде ли съм? Къде без път и цел? 
Защо е този полет безконечен? 
О, кой ли в миг на ярост е отнел 
покоя тих в живота вековечен? 
 
Спри, ужас земен, спри! Я, нечий глас 
от дъното на хаоса долита - 
"родина... враг... война..." - Недейте, аз 
отдавна слушам злобни филипики, 
недавна бях на бойното поле 
и в страстите на нечовешки битки 
щурмувахме със кървави ръце. 
Омразата, отровните напитки 
ни свършиха, отнеха ни ума 
и хвърлиха ни в бездните на мрака, 
тук - в бездните на вечната тъма, 
де не живот, а смърт ни чака. 
Кои сте вий, които в надпревара 
тревожите среднощния покой? 
Кое, о, жалки смъртни, ви накара 
да вдигате тревожния си вой? 
Смъртта ли? - Не, смъртта е недостойна. 
Безумна страст ви тласка към смъртта. 
О, колко още смътна и нестройна 
е мисълта за НАС и за СВЕТА! 
 
Дедите ни се криха в пещерите, 
дедите ни се биха с зверове, 
убиваха и биваха убити, 
живяха в страх, сред мрак и врагове. 
 
Да помним тоя страх на вековете! 
Страхът слепи кристалните очи, 
смущава и ограбва умовете 
на до трагизъм жалките души. 
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Безкрайна нощ, безбрежна пустота... 
Стаила дъх е цялата Вселена. 
Не виждам утрото, но зная, че нощта 
от слънцето ще бъде победена. 
 

брой 4/2012 
 

ПОТОКЪТ НЕ СПИРА 
 
Уморени тела 
влачат едва 
непосилен духовен баласт 
към безкрая - 
и няма власт, 
и няма страст, 
и няма сила 
да спре дори за миг 
движението на потока 
към бъдното. 
 
Сред джунгла сме 
със лабиринтен брод, 
с безброй пътеки, пътища и гари. 
И всеки бърза, 
и всеки търси своя панацея - 
спасителна идея, 
спокоен пристан, 
свят без гълчава и пищни екрани, 
свят без величия и без тирани - 
с топлинка в космическия студ 
и зарево в огнището. 
 
И вчера ... И днес ... А утре?... 
Аз съм човек. 
В мен е животът. 
В мен са поезията и джунглата. 
Аз съм светлина и мрак. 
Не трябва да подгъвам крак, 
а колко искам, ... ах, как искам 
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миг покой... 
Хаос - инквизиторът живот, 
обсебил цялата вселена, издува бузи 
и с огненото си дихание - 
превърнал храма ни в клоака, 
приптпорва всички за атака 
и без развети знамена 
започвам ръкопашен бой 
и в студ, и в зной - 
аз - човекът на всички времена. 
 
И тъй битувахме... 
И тьй битуваме - 
без стон, без вопъл, без униние 
и често изпреварил времето, 
се връщам САМ 
оттам, 
където другите отиват... 
И вечно бързаме, 
и всъде бягаме 
безспир ... О, небеса, 
един ден трябва да се случи - 
ще екне тьтен под нозете ни, 
ще паднем в пропастта - 
навярно в късен час … 
Поискай този жест от нас, 
живот! - 
за свободата, 
за щастието, 
за любовта. 
 
Не би... 
Напускаме поединично 
на варварите кораба стоманен 
със кули, бойници, доспехи 
и цветни свастики-.. 
но той ... не чака...  
 
Прощавайте трудни успехи, 
прощавайте вечни тревоги. 
В таз последна късна есен 
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вече смеем - 
не искаме да пеем 
чужда лебедова песен. 
Бленуваме бряг. 
Искаме да се върнем на брега. 
Искаме да стъпим на твърда земя. 
 
Уморени тела 
и сега 
влачат едва 
непосилен, размирен товар, 
потокът не спира - 
от мечтите извира, 
поел пътя към бъдното... 
 

брой 4/2013 
 

НА МАЙКА МИ 
 
Прохладна вечер е и в тъмнината 
излива се кат из ведро дъжда. 
Затворът вече спи, а в тишината 
на капките се носи песента. 
 
В килията лежим дванайсет души. 
Мнозина спят, а аз, подпрял глава, 
оглеждам се. Отсреща някой пуши, 
не виждам кой, но все едно - тъга. 
 
В последното писмо ми пишеш, майко, 
че ти живееш в къщи сам-сама 
в мизерия и скръб. О, колко жалко 
човек да е без радости в света. 
 
И аз те виждам в стаята ни малка 
пред масата, притворила очи. 
Сълзи текат и някаква писалка 
ръката ти едва, едва държи. 
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Тогава беше мразовита зима - 
Васильовден - из село веселби, 
а ти тъгата си неутешима 
записваше в писмото със сълзи. 
 
Животът е такъв. Защо да плачем? 
Ще ни олекне ли?... Недей скърби! 
Навънка небосклонът пак е мрачен, 
дъждът притихва, ала все вали. 
 
И таз дъждовна вечер като всяка 
по старому за нас ще отлети. 
Ти пак със сълзи в стаичката, в мрака, 
а аз - в затвора... Лека нощ... прости! 
 

брой 6/2013 
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ХАРАЛАН НЕДЕВ 

БЛАГОДАРНОСТ ЗА ХЛЯБА 
 
Селяци със ръце напукани, корави 
и селянки с обветрени лица, 
през бурите – през огън и жарави 
запазили добрите си сърца. 
 
Запазили до днес магията предвечна 
във шепите си с топла светлина, 
родила с добротата ви сърдечна 
трапезните блага и сладина. 
 
У нас вий имате най-истинското право 
да бъдете най-тачените днес, 
че стъпили сте на земята здраво  
и имате най-точния адрес. 
 
Откърмени от таз земя всеблага 
за тежък труд, с изпечена снага, 
на вас Човешка почит се полага, 
за хляба и за всичките блага. 
 
И щото сте със майката земя споени, 
и тичате след вечния й зов - 
бъдете всички преблагословени 
сега и утре, и во век веков! 
 

брой 2/2013 
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ЦОНЬО НЕДЕЛКИН 

МОИТЕ СТИХОВЕ 
 
Моите стихове са чисти  
като утринна роса  
върху още спящи листи  
в кът потаен на леса. 
 
Моите стихове са прости  
като песен на щурче,  
тайно тук дошло на гости –  
нещичко да ни рече. 
 
Моите стихове са тихи  
като глас на извор благ,  
от който много хора пиха,  
но остана бистър пак… 

    
брой 1/2012 
 

ЖЪТВАРСКА НОЩ 
 
Обвито във мрак поле замира 
във нежната прегръдка на нощта 
и уморен се за почивка спира 
дори ветрецът, притаен в ръжта. 
 
Ни глъч, ни звън покоя мек тревожи... 
Изгряла мълком тънката луна, 
до изгрев сърп изостря да го сложи 
в работната десница на деня. 

 
брой 4/2012  
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IV. ПРОЗА 
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АНА ВАСИЛЕВА 

Литературно земеделско знаме представя 
АНА ВАСИЛЕВА 

Родена на 23 октомври 1930 г. в село Черешово, Русенско, през 
1948 г. завършва девическа гимназия "Баба Тонка". Приета е 
като редовна студентка в Агрономическия факултет на Со-
фийския държавен университет "Климент Охридски", специал-
ност "Земеделие". На 29 септември 1948 г. е арестувана на път 
към университета и въдворена по политически причини в лагера 
"Ножарево". 

Пише приказки, разкази, есета и статии по актуални об-
ществени проблеми, които публикува в местния и централен 
периодичен печат. Печели конкурса за приказка на в. "Тревненска 
седмица". 

Автор е на документалната книга "Мигове от младостта", 
в която описва живота в лагерите, в които тя и съпругът й 
Васил Василев са навършили пълнолетието си. 

 

ЗИМНА ПРИКАЗКА 
 
Зимният ден е къс. По стръмната южна улица, която 

виждам от прозореца на топлата стая, се изкачват група 
деца със зачервени бузки и мокри нослета. Ръцете, подути 
от студ, здраво стискат връвчицата на шейната. Скупчват се 
на камара и оживено спорят. Ято врабци, сгушени да дър-
вото замлъкват, чудейки се кой може да цвърчи по-силно от 
тях. А децата, стигнали до разбирателство, тръгват – всяко 
по своята пъртина към топлите соби, теглейки уморените 
си шейнички. 

Майките оставят хурките или излизат от становете, за 
вечерната шетня. Бабите разказват приказки до топлия 
джамал под песента на вретеното.  

Годините се плъзгат тихо, безшумно, неусетно – като 
вълшебна шейна.  

Децата от пързалката пораснаха и отлетяха по разни 
градове из страната. Такава бе политиката на държавата. 
Родителите им погребаха своите родители. Останали по 
двама в къща, все още се крепяха, подпирайки се един на 



Алманах Литературно земеделско знаме - том 1 
 

188 
 

друг. Не смееха и с поглед да попитат какво ще стане, кога-
то изнемощеят съвсем. Намираха сили да изпратят тръгна-
лия пръв към отвъдното. Останали сами, превръщаха се в 
прелетни птици. При първите снежинки децата от пързал-
ката се връщаха от далечните си градове и ги прибираха по 
новите си домове – да презимуват. 

Едва дочакват първото кокиче, събират оскъдните си 
дрешки и като щъркелите се връщат в старото гнездо. 

Промяната завари оцелелите на около осемдесет. В очи-
те им просветнаха искри на надежда и продължиха полети-
те си. Годините отнемаха последните им сили. Искрицата 
на надежда остана да проблясва, покрита с пепелта на 
очакването. Къщите една по една опустяха. Вкамениха се, 
посивяха от мъка, потънали в избуяли бурени. Няма и сняг 
да покрие тъжната им грозота. Надничат през паяжините 
очите-прозорци – да зърнат деца по пързалката... Напразно. 

Политиката на държавата обезлюди цели селища и по-
късно ги нарече „селища със затихващи функции”. Пре-
върна възрастните хора в прелетни птици, а когато крилете 
им отслабнаха, ги натика в „старферми”, където с други от 
стадото броят оставащите им залези, а децата натика в 
„детферми”, където още с първите стъпки и думи се учат 
да воюват за своя територия с грубост и цинизъм. 

Промяната дойде преди цяло поколение... 
Ще спре ли полета на уморените птици, ще възкръснат 

ли семействата с традиции и доброта? 
 

брой 2/2012 

 

СЛУЧКИ В ГОРАТА 
 
Есен е. Шумолят изсъхналите листа при всяка стъпка и 

разказват неписани приказки. Тихо, тихо... нека послуша-
ме... 

Върви горският из гората, оглежда дърветата, отбелязва 
болните, счупените или изтръгнати от бури. Слуша – шу-
молят пожълтелите листа, падат. Гарван грачи, сврака 
кряска... тишина... А после – туп-туп-туп-туп... Това е брад-
ва. 

Тръгва тихо горският, прикрива се зад оголелите клони. 
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„Да, пак е Дамян!”, мисли си, вдига пушката и вика сил-
но и страшно – „Стой!” 

Човекът изпуска брадвата, стои като закован, не прави 
опит за бягство. 

- Пак ли ти, бе, Дамяне? Нали обеща, че няма да се пов-
тори? Защо, не си чак толкова беден? 

Полуотсеченото дърво се навежда и пада с болка на зе-
мята. 

- Хайде да вървим, вземи дървото – нека ти тежи и при 
всяка стъпка да ти шепти: „крадец, крадец, крадец!”. Дано 
се засрамиш най-после! 

Без дума да каже, Дамян вдига дървото на рамо, взема 
брадвата в другата ръка и тръгва. Отиват в Общината, а тя е 
в центъра на селото. Върви Дамян с наведена глава, а пог-
ледите от дворовете на всички хора го горят. В Общината 
оставя дървото, подписва Акта и мълви: 

- Не, няма да преживея втори път такъв срам, че и детето 
ми ме видя, какво ще му река? 

Минаха дни, гората съвсем оголя. А горският ходи, ходи 
и слуша. Тихо е. Всички пойни птички са отлетели на юг, а 
нашите са се свили от студ. Как се слуша тишината? 

Изведнъж, някъде между сухите храсти се мярва черен 
силует. Мечка? Стиска здраво пушката и се притаява до 
грапав ствол. А силуетът, клатушкайки се, приближава... 

- О-о-о, ти ли си бе, дядо Юсуф? – пита горският с об-
лекчение. 

Дядо Юсуф вдига глава, вижда Горския, вижда Закона, и 
изпуска снопчето сухи съчки.  Облизва сухи устни и про-
мълвя: 

- Аз съм, Горски, аз съм... 
- Е, хайде, седни на съчките да отдъхнеш и да се съвзе-

меш от уплахата... дай да изпушим по една цигара... 
Облегнат на дървото горският вади две листчета от стар 

вестник, слага сухи листа от тютюн, свива цигара и я подава 
на стареца. После запалва и той. 

- Как е бабата, дядо Юсуф, прави ли чорбица? 
- Добре, добре, ама само със слама на огнището е труд-

но. Рекох да й занеса малко сухи съчки. Това не е добро без 
разрешение, знам, ама заради бабата... 
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Цигарите вече са изпушени и всеки е загасил своя фас. 
Дядо Юсуф разбутва сухите листи и прави дупка с клечка в 
земята, в която поставят фасовете и ги заравят с пръст. 

- Тъй правя аз винаги, Горски. Показвам на децата и 
внучетата, уча ги как да загасят огнището на двора. Те зна-
ят, че една искра може да изгори цялата къща, цялото село, 
цялата гора... Страшен е огъня, с него шега не бива... 

- Така е, дядо Юсуф. Хайде да вървим, че работа ни чака. 
Дай да ти наместя на гърба вързопчето със съчките, а ти 
друг път преди да влезеш в гората ми се обаждай за разре-
шение – такъв е Законът... Трябва да го спазваме. 

- Тъй, тъй, чоджум, да си жив и здрав дълги години! 
И всеки поема по своя път, а последните позлатени лис-

ти се отронват с вятъра, летят... бързат да разкажат случки-
те в гората, които после стават приказки. 

Ще попитате защо са станали приказки? 
Ами, защото са се случили много, много отдавна, в един 

изгубен вече свят... 
 

брой 5/2012 
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ВАСИЛ КАЛФОВ 

ГОСПОДАРИ НА ЧЕРНОЗЕМА 

импресия 

 
Беше привечер, на залез слънце. Бабата вървеше с при-

таен дъх и с присвити крехки гърди, а дядото, с дъх на ов-
нешка супа със спанак и чесън, въртеше потури с препасан 
ален пояс. Дългите ръкави на разкопчаната бяла свилена 
риза, изпод която се показваха космати гърди, му придава-
ха едно превъзходство и великолепие. Лице с полски загар, 
със засукан дълъг мустак и кривнал калпак над челото. С 
оня орлов балкански поглед и благ славянски характер, 
изпъчен над накъдрените си телешки опинци, потвържда-
ваха трудовото му великолепие. Една канара! Истински 
исполин, стъпващ здраво на краката си. 

Полският труд го беше направил знатен човек с твърд 
характер. Баща, дядо, прадядо – черноземът ги беше приб-
рал в своите обятия. 

Ширналото се поле след есенната оран, над което се ре-
еха черни грачещи врани, го правеха още по-щастлив. 
Морното чело и напуканите длани, отдали се на кърския 
труд, му даваха увереност, че утрешният ден ще бъде пло-
ден, натежал от житни класове. Хамбарите ще бъдат пълни, 
ще има хляб. А има ли го, животът им ще бъде добър. Деца, 
жени, старци, всички ще бъдат щастливи. 

 
брой 1/2013 
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ВЕНЕ РАНГЕЛОВ 

Я НЕ СЪМ ОТ ЦЕНТЪРА 
 
Случи му се на Цако Фукарата и той да се обръсне за Св. 

Неделя. Не беше никакъв каприз, а чисто и просто зажени 
се балдъза му Даца, щерката на Ане Щъркливият от село 
Беренде. Та що било от това, тя си се жени както всички 
жени, ама нали е балдъза на Цако, това е цело събитие за 
него. Омъжда се балдъзата му, сестрата на жена му Вута. 

Както е редно, Цако си имаше всичко за такъв ден – да се 
представи пред хората: хубави жълти щивли, зестра от тъс-
та му. Е, те бехя малко поизносени, затова и зестра станаха, 
но да се представи пред хората – добри беха, джанъм. Но 
Цеко имаше и друг мираз: шугавата коза – тя беше чипкава 
и малко млеко даваше, затова се отърси от нея дедо Ане, 
лиярката овца, на която оставаше за стрижене неколко ко-
съма на гърба, като главата на постриган игумен и дурлес-
тата свиня, която прасеше едвам по три прасета. А не тряб-
ва да се забравя и магарето с прочутия му инат и целата 
мрака. Него само сирищничкият циганин Дуро можеше да 
подкара, когато се заинатеше, ама много скъпо ставаше за 
дядо Ане – цял петел трябваше. 

Цако имаше добър панталон – зелен, но беше малко къ-
сичък, с широки крачули и отвъртен задник. Палтенцето 
му беше прилично – малко тесно, но в него беше като дебел 
фелтфебел, но кой ти разбира от военна музика на село – 
той ще стои в него, нема пенюги да вади. Шапката беше у 
ред – черна – цилиндър, малко големка, но вестници има 
Славе Дзурленко, алваджията, той от тия вестници за хал-
вата ще заеме един вестник на Цако да подпълни цилидро-
то. А ризата, ризата тя беше рядка с дванадесет кенара, 
удвоена у сто. Всичко имаше Цако – да се представи пред 
хората, да не усрами бъдещият му баджанак, но трябваше 
да се обръсне...  

И отиде Цако Фукарата при Станчо Шушумигата, бръс-
наря, запъна се като магаре на прага и рече: 

- Ей, нашенци, можеш ли и мене да одереш на две, на 
три? 

- Саче, саче. – отговаря му Шушумигата. – Нека този 
юнак, да свърша с него. 
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Разминаха се на бръснарската врата бръснарят и неб-
ръснатият. Влезе Цако Фукарата в бръснарницата и бръс-
нарят хвали обръснатия: 

- Бре, ашко съм, такъв юнак като този, рядко съм виждал! 
Обръснах го без сапун. Седай и кажи как да те бръсня – със 
сапун ли искаш, или без сапун. 

Почеса се Цако по челото, поглади брадата, а то – брада 
ли е като брада – четина за четка... „Да каже – със сапун, ще 
излезе, че е слаб, нещо недостоен, па край на краищата, 
откъде разбира каква е разликата – със и без сапун, негова-
та брада чат-пат стрижеше Кьосе Трепката”. 

- И мене като оня юнак – без сапун! – заповеда Цако на 
бръснаря. 

Добре, седни. – и облече му Шушумигата един стар бал-
тон, върза му един някакъв пешкир на гушата, сграбчи 
бръснача и застъпи полите на балтона така, че ако иска да 
стане, да не може. И започна да бръсне на сухо. То не беше 
бръснене, а стъргане: прах се вдигаше от Цаковата брада, 
както когато се стърже четина свинска – нещавена кожа за 
цървули, посипана с пепел. Пърщеше пустият му бръснач, 
като че ли някой стърже с ноктите по кюнец от кофтор. 
Пот течеше от Фукарата и само помръдваше, но Шушуми-
гата натискаше здраво полите на балтона. Не беше за ми-
рисане около тях... Току дигнал ръце във въздуха Цако, как-
то богомолците в пустия и изрева: 

-Стой бре, нашенец, спри да видим защо реве този вол 
на комшиите, да не би и него да бръснат без сапун! 

Почервенело лицето на Фукарата като чукундур, ококо-
рил очи като настъпена жаба – по лицето му течаха ред 
сълзи, ред сополи, задъхал се като риба на сухо. 

-Комшу, молим те, аз не съм от този център като този, 
дето го бръснеш без сапун. Сложи ми малце сапун, аз съм 
от околните села... 

 
 „Нашенски случки – и весели и тъжни” – разкази, изд. 
„Фльорир”, София, 2002 г. 
брой 4/2012 
  



Алманах Литературно земеделско знаме - том 1 
 

194 
 

ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ 

REQUIEM ЗА КОПОИТЕ ОТ ДС 
 
Представих ги зли, тъпи, жестоки, еднопланови и уни-

формени – не поради някаква манихейска злоба. Нещо 
повече – търсих с фенер поне един човек сред тях – от ми-
лиционерите и надзирателите до полковниците и генера-
лите им, но не намерих такъв. Дори и да го е имало, „рабо-
тата” в тъмното ведомство го е умъртвила. Те нямаха души, 
нито сърца. Те бяха роботи, които се стремяха да убият 
всичко човешко. 

Властолюбие, алчност и лакомия, прикривани със „за-
щита на социализЪма от враговете на работническата кла-
са” и садистична отмъстителност заради изхрачените в 
лицето им истини са основните неща, които бих упоменал, 
ако трябва аз да издавам характеристика на копоите и най-
вече на техните вдъхновители и подстрекатели от Полит-
бюро на ЦК на БКП. 

Когато беше отменена „историческата необходимост” 
никой от тях не се съпротивляваше, никой не пожела да 
воюва за „идеала”, а се надпреварваха като стадо свини кой 
пръв ще стигне до новата „пазарно-демократична”... копа-
ня. Остатъците и изтърсаците им вкупом станаха набожни, 
черкуваха се със свещи в ръка при своя агент Максим и го 
викаха заедно с клира да им освещава офисите, банките и 
холдингите им. 

Историята не помни по-ревностни салтоморталета и във 
външната политика, когато обърнаха гръб на московските 
си чорбаджии и предоставиха услугите си на новите ва-
шингтонски господари срещу гарантиране на известен 
дивидент* и безнаказаност за старините им и нови прес-
тъпления. 

дивидент – дял от печалбата, която всеки акционер получа-
ва пропорционално на акциите, издадени от акционерното дру-
жество срещу вложения от него капитал 

 
брой 5/2013 
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ЖИВКА ТАНЧЕВА 

ПОЧТИ КАТО АНДРЕШКО 
 

Въцина  живееше с мисълта, че едва ли не, той е най-
верният човек в селото на „Новата власт”. Нощем се будеше 
и пресмяташе на пръсти хората - кой е техен и кой не е. Не 
дай Боже да попаднеш в списъка му на непокорните. Жив, 
живеничък ще си изгориш. Така се случи и със Фратю Фра-
тев, изявен Николаптковист. Вкараха му земята в ТКЗС-то, 
плати към нея сума и пари за рента, взеха му кравата и вола 
и всякакъв земеделски инвентар, а той беше най-добрия 
земеделски стопанин в селото. Накараха да работи за тоя 
дето духа, но Фратю Фратев не беше от хората, които се 
предават лесно. Сложи в торбичката си туй-онуй за ядене и 
реши да бяга зад граница. Но властите го подушиха, арес-
туваха и го подведоха под съдебна отговорност. Местната 
партийна група на БКП/К/ взе решение да изпратят об-
ществен обвинител, който да пледира за смъртна присъда. 

Щом Въцина разбра датата, на която ще се гледа делото, 
веднага се притече в помощ на властта. Потегли с влака от 
вечерта, за да пристигне навреме в оня затънтен град край 
южната ни граница, където щеше да бъде нужен. Когато 
влакът спря на последната гара Въцина разбра, че трябва да 
пътува още дълго, но със друго превозно средство. По това 
време автобуси и леки коли бяха рядкост в нашата държава. 
Трябваше да използва конен впряг. Пазари се с един кару-
цар, селянин от близките села, който отиваше в тази посо-
ка, да го закара до пограничният град и потеглиха. Парите, 
които му поиска каруцаря бяха множко, но нали изпълня-
ваше важна мисия, прежали ги лесно. 

-Ти байно, по каква работа си тръгнал от толкова дале-
че? - за да се опознаят го запита каруцарят. 

Въцина това и чакаше, за да развърже преданият си език 
към Новата власт. 

- Отивам, за да искам смъртната присъда на един голям 
народен враг, Николапетковист. От нашето село е, но е 
кулак. Едва го вкарахме в ТКЗС-то, взехме му всичкият 
имот с добитъка и инвентара,а той ми вика: „Аз пак ще 
имам, а ти няма да имаш” и ме гледа право в очите... да не 
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ти казвам какви други думи ми издума. Аз не го оставих 
ненаказан. Не дадох бележка на децата му да учат по наго-
ре. Мислех си - ще ми се покори, а той и тях не пожали. 
Запътил се да минава границата, но го хванали, гадът му 
със гад и сега като му окачим въжето на шията, ще миряса 
най-сетне, неговата м.......            

-Значи, смъртна присъда ще му искаш?- угрижено го за-
пита каруцарят. А нали може да бъде доживотен затвор? 
Може пък там, в затвора да се поправи и да ти се покори, а? 
Така не покорен ще си отиде. - помъчи се да смекчи злобата 
му каруцарят. 

-Не, тоя гад не трябва да живее. Нас ни трябват предани 
и чисти хора. Комунизъм с кулаци не се гради. Мръсни 
Николапетковисти. До крак ще ги изтребим и поколението 
им до девето коляно. 

Каруцата тракаше по неравното шосе и разпаленият 
глас на Въцина ту се усилваше, ту глъхнеше от шума на 
колелата. Каруцарят се умълча. В очите му заиграха лукави 
пламъчета, а в ръцете му камшика играеше върху гърбове-
те на охранените кончета. Въцина с удоволствие гледаше 
ускорения бяг на конете и със задоволство си мислеше, че 
този селяк е разбрал важната му мисия и прави всичко въз-
можно, за да го закара навреме в съда. 

Когато стигнаха средата на пътя, достатъчно отдалечени 
от населено място, каруцарят предложи да слязат и пуснат 
по една вода. Въцина почуства нужда да се облекчи, а и от 
друсането задника така го беше заболял, та с охота се съгла-
си. Беше по средата на физическото си облекчение, когато 
каруцарят се качи чевръсто в каруцата и шибна с всичка 
сила конете. Колелата изтрополяха, чантата на Въцина 
тупна сред облак прах и той чу само цветущата псувня на 
отдалечаващият се каруцар. 

-Чакай бе, говедо, гад със гад, ще закъснея за делото...  
Озлобен и объркан, той извади пистолета си и отначало 

гръмна два пъти във въздуха, за да  сплаши каруцаря. Но 
каруцата се отдалечаваше с бясна скорост от него. Скоро 
щеше да се скрие зад близкия скат. Тогава Въцина се при-
цели в каруцаря. Гръмна отново, но не улучи. Каруцарят 
беше предугадил намеренията му и се беше свил на топка 
ниско в каруцата. 
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Близкият скат предотврати предстоящата кървава дра-
ма. Глъхнещият шум на колелетата отнасяха болката и ра-
достта на каруцаря за изпълнен дълг към ония, които се 
бореха против ликвидацията на частната собственост и 
насилствената колективизация на земята по образец  на 
Съветските колхози. 

Застанал разкрачен по средата на неравния път, стиснал 
здраво пистолета в дясната си ръка, разпалил яростта си до 
краен предел - като диво животно, Въцина псуваше гръ-
могласно и пръхтеше с запенена уста. 

Нивята отстрани на пътя се зеленееха, по небето бавно 
плуваха пухкави каделести облачета, а утринният лек 
прохладен ветрец шеговито рошеше косата на Въцина и 
надсмивайки се на глупавото му положение и смешното 
изражение на лицето, завихряше своя безгрижен танц към 
далечните хребети. 

Делото на Фратю Фратев се гледа без обществен обви-
нител. Съдът го осъди  на три години затвор, като беглец 
зад граница и нито дума за това, че е бил Николапетковист 
от Опозицията и враг на Новата власт. 

Въцина се завърна в селото си унил и омърлушен. До 
края на своя живот  не можа да си прости, че не  изпълни 
решението на партийната група по това дело и то - заради 
един прост селянин.  

 

(по действителен случай) 
брой 2/2013 

 

ТИХА 
(селски тъжби в коледната нощ) 

 
Когато стрина Люба отвори вратичката на кошарата, в 

горния край на двора, видя я легнала на леда, изправила 
главичка, неподвижна като изваяна мраморна статуя, гле-
даше с малките си живи очички. Опитна овца беше майка 
й, но не можеше да я прикани под навеса, на сламата. 

-Ще изстинеш, миличко – спусна се към току-що роде-
ното агънце стрина Люба, взе го на ръце, нежно, прегърна 
го ласкаво, като малко дете. Рошеше козинката му, да го 
стопли и му се радваше с радостта на добър стопанин. 
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Така дойде на бял свят Тиха, любимата овца на стрина 
Люба и дядо Митю. 

Сега тя щеше да става майка за първи път и лежеше на 
сухата слама, опънала четирите си крака и тежко, тежко 
дишаше. 

-Ще умре добичето – тюхкаше се дядо Митю. 
-Няма да умре, толкова добичета съм изродила... – и ми-

сълта на стрина Люба секна. Нещо й подсказваше, че слу-
чаят е по-особен. Замисли се, после с резки движения стег-
на краищата на забрадката си и отсече – Отивам за ветери-
наря! 

Не след дълго дойде ветеринарният лекар. Гледа овцата, 
въртя се край нея, пита за разни неща и накрая постави 
диагнозата. От сложните латински думи стрина Люба раз-
бра само, че Тиха няма да може да роди. 

-Как така няма да може да роди? – възнегодува тя. 
Ветеринарят продължи: 
-Има един начин, прилагали сме го при такива случаи, 

но... Ако помогне – добре, ако ли не – ще трябва да я зако-
лите. 

Започнаха да търкалят овцата напред-назад, разтриваха 
я, превъртаха я бързо, рязко, но резултат нямаше. 

-Това е. Утре ще намина... – каза лекарят и си тръгна. 
Стрина Люба остана край Тиха. Наведена над нея, май-

чински започна да я теши, а тя я гледаше с молещи очи и 
пъшкаше мъчително. 

Дядо Митю се щураше из къщата, точеше ножовете, 
приготвяше това-онова и пак се връщаше в кошатара. Два-
мата стопани чакаха да стане чудото, а то не стана нито 
през нощта, нито на другия ден. 

По някое време се завъртя и ветеринарния лекар. Като 
видя мъката в очите на стрина Люба рече: 

-Изчакайте, не я колете още... Овцата няма да умре – 
имало е случаи, когато плодът се калцира в утробата и 
есента, когато я заколят като ялова, намират го в нея... 

Вярно или не, стопаните повярваха, дядо Митю остави 
ножовете. А времето се мръщеше, прехвръкваха снежинки, 
които се превръщаха в едри парцали и старателно пости-
лаха земята с бяла пелена. 

-Ще отида за светена вода – рече стрина Люба и хукна 
към църквата. 
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Там падна пред иконата на Богородица и дълго се моли 
– първо за Тиха, после – за децата и внуците, за мъката по 
света... 

Когато донесе светената вода, родилката беше станала, 
въртеше се върху сламата и ровеше с предни крачета. Тя я 
поръси, благослови я, но овцата пак се тръшна и запъшка 
още по-тежко. 

„Свят ден е днес, утре е Коледа, на този ден се ражда са-
мо добро.” - мислеше си стрина Люба, докато угрижено се 
прибираше към къщи, за да приготвя Бъдни вечер. 

Навън снегът се усилваше, а дърветата се гиздеха с пух-
кав сняг. Комините на къщите наложиха бели калпаци, 
свечеряваше се. Котката звучно мъркаше пред запалената 
печка, телефонът звънна – децата се обадиха от града и 
пожелаха весело прекарване на празниците, те щели да 
посрещат Коледа с приятели. Родителите им благодариха, 
после дълго мълчаха, а зад това мълчание се криеше мъдра 
философия - да се усмихват и прощават. 

Коледната нощ дойде – ослепителна и бяла. 
В синкавото утро стрина Люба чу гласа на дядо Митю 

откъм кошарата. Какво той викаше, тя не разбра, но хукна 
през преспите, обула големите гумени галоши на босо. 
Пресният сняг спъваше движенията й, снежинките, палави 
и игриви, влизаха в устата й, пареха в очите й, вплитаха се в 
косите й. 

Едва влезе в кошарата и пред нея се просна полуживо 
шарено агънце. Стрина Люба клекна пред новороденото и 
от стар опит първо избърса муцунката му. Усети с пръстите 
си как дойде животът. После подсуши със слама телцето му 
и го остави до Тиха. 

-Живо ли е? – питаше нетърпеливо дядо Митю. 
-Живо, живичко, женско – възбудено говореше стрина 

Люба и докато се суетеше над агънцето, дойде другото, 
мъртвото, което беше предизвикало тревогата. 

Новороденото се размърда, мъчеше се да се изправи на 
краката си, а те се огъваха и не го държаха. Стрина Люба го 
подсука пак под Тиха, изправи се до дядо Митю и двамата 
дълго гледаха майката и детето и се радваха. 

В борбата между живота и смъртта бе победил животът. 
 

брой 6/2013 
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ИСКЪР ШУМАНОВ 

ПРИКАЗКА ЗА ОВЧАРСКИТЕ КУЧЕТА 
 
То беше преди години 
Юлското слънце беше пропъдило всичко живо под сен-

ките и край изворите. Полето мълчеше от премала. 
Младежът Пенчо Славов от село Сватовете, който ръко-

водеше години наред любителска театрална трупа и орга-
низира залесяването на сушавия баир, се разхождаше край 
Марица и все към отсрещния бряг гледаше. Погледът му се 
стрелкаше през нажежения въздух, а тялото му беше плув-
нало в пот. Но той дори и не поглеждаше дебелите върбови 
сенки. Оглеждаше брега откъм неговото село и нещо прес-
мяташе. 

-Хей, Пенчо, ела да седнеш под сянка. Ще те удари 
слънцето. Я виж как гори пущината – изломоти дядо Горан, 
който седеше край запладненото си стадо под върбите, 
приповдигна се и кимна на младежа. 

Пенчо измени посоката, отиде при стария овчар, каза 
добър ден и седна. Дядо Горан се загледа уж към овцете, 
които лежаха под сянката, приковани от жежкото слънце и 
каза като на себе си: 

-Какво гледаш към реката? Пак нещо кроиш, а? 
-Мисля, дядо Горане, че ще е добре да залесим нашия 

бряг – отговори живо Пенчо. – Я виж какви поразии е нап-
равила реката! Проснала се е като някой чорбаджия и по-
дяжда мерата, а утре ще стигне и до нивите. 

-Браво! Умно си я намислил, Пенчо. Един ден току-виж, 
че при прииждане и моето пладнище е отишло. Да го сто-
рим! – рече дядо Горан, помести се малко и напълни лула-
та. 

-Да го сторим! Хм... то е лесно да се каже, ама какво ще 
речат ония? – попита замислено младежът. 

-Кои? 
-Ония, дето се дърляха за залесяването на баира. Ще за-

почнат да говорят, че паша за воловете няма да има, че е по-
добре да си я караме по старому. Ще ходят при кмета и ще 
клеветят, а той нали никога не е живял на село и нищо не 
разбира от нашите селски работи... 
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-Слушай, Пенчо, пет пари не давай. Ние нали сме с теб? 
Цяло село е с вас, младите. Я какви хубави представления 
ни правите през зимата, четете ни... А пък за борчетата, 
Господ да ви поживи. Засадихте ги на тоя зажаднял баир, а 
сега вода под камъните се вече показва. Не се бой от онези, 
те са... 

-То е така, дядо Горане, ама хич бива ли? Ние се грижим 
за селото си, за тях, а те... 

Дядо Горан се почеса по тила, подмести се пат, за да бъ-
де по-близо до Пенчо, и потупа кучето, което се беше опу-
лило срещу двамата, като че и то от селските работи се ин-
тересуваше. После смукна от догарящата лула, облегна се 
на едната си ръка, потупа с другата Пенчо по рамото и за-
почна: 

-Да ти разкажа една приказчица. То не е приказка, ама 
аз така казвам, защото се отнася до време, когато ти не беше 
още роден. Аз и тогава си бях овчар. Край Цариградското 
шосе имаше широка мера и дебели сенки, та там прекарвах 
цяло лято със стадото. Тогава за нас велосипедът беше диво 
колело, а автомобил не бяхме виждали тъдява. Когато за-
почнаха автомобили да префучават по шосето, хората спи-
раха работата и дълго ги гледаха как летят по нанагорни-
щето. Гледахме ние и се радвахме на напредъка, на човеш-
кия ум. И кучетата бяха слисани. Еле пък нашите, овчарс-
ките... Като избучеше автомобил, още отдалеч тичешком го 
посрещаха, лаеха по него като по плашило, изравняваха се с 
него и лаеха, минаваха малко пред него и лаеха, лаеха та се 
късаха. Гонеха го с километри надалеч и се завръщаха след 
часове, уморени до примиране. А пък, знаеш, в горещините 
то е опасно. Моите две кучета, само с млеко ги хранех, от 
лаене по автомобилите пукнаха. На, истина ти казвам. Ед-
ното, Шаро, тича и лая по един автомобил, тича и лая, а 
онова ти слънце прежаря, падна и умря. Другото пък, Сер-
без, то беше хептем будала. Лая, лая, понечи да препречи 
пътя на автомобила, спъна се и отиде под колелата. Ама 
какви кучета бяха! Само за хубост. Нали ти казах, хранех ги 
само с мляко. Вратовете им бяха дебели като на касапина 
Георги. Но на, пукнаха от кучешкия си будалък. 

Дядо Горан завърш приказчицата си, погледна Пенчо, 
усмихна се и попита: 
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-Сега ме разбра какво исках да ти кажа, нали? Да оста-
вим кучетата да си лаят, а ние да си гледаме общата, на-
родната работа. 

 
 „Вчера и утре”, разкази и фейлетони, второ издание, изд. 
„Антей”, София, 2004 г. 

 
брой 3/2012 
 

А СЕГА - НАКЪДЕ? 
 
Едни, които са родени в зодия Заек, още при първия 

шум, без да знаят откъде идва, се изпокриха в шубрака. 
Други, от зодия Плъх, усетиха мокро по краката си и 

побързаха да напуснат кораба. И чак тогава разбраха, че са 
се подмокрили. Човещина, какво да правиш! 

Трети, докато си бяха на място, се „зъбеха на тирана", а 
после и те ятаган грабнаха, и те станаха тирани. 

Четвърти, които бяха в Българския земеделски народен 
съюз за пари и слава, дим да ги няма... 

За идейния земеделец, който знае за какво си е давал 
младините и парите, няма въпрос: „А сега, накъде?" 

 
Искър Шуманов, „Не! Не мога да мълча!”, изд. „Антей”, 
София, 2009 г. 
 
брой 1/2013 
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ЙОРДАН БОРИСОВ 

ЦЪРКОВНИТЕ МИШКИ 
 
По примера на софийските гимназии, преди Коледа 

Попантонов издаде наредба за въвеждане на задължителна 
ученическа униформа. Според тази наредба, фуражката на 
ученика трябва да бъде изпъната с пружина и да има мо-
нограмът на гимназията. Панталонът се изискваше да бъде 
винаги чист и добре изгладен, а куртката и шинела да бъ-
дат закопчани до горе и да имат бяла якичка. Директорът 
на девическата гимназия не остана по-назад. Той излезе с 
наредба за задължителна униформа за ученичките. Те 
трябваше да носят черни престилки с ръкави, бяла якичка 
и барета с монограм на гимназията. Това въведение прес-
ледваше затягане на дисциплината в училищата, което 
предизвика неодобрението на абитуриентите. Димитър 
неочаквано бе повикан от директора. Навъсен като черен 
облак, Антонов пристъпи към него. 

- Диловски, ще трябва да уредим въпроса да имаш из-
рядна ученическа униформа. 

- Господин директоре, остават ми пет-шест месеца до 
матурата. Нямам пари за нови дрехи. Ще пришия моног-
рам на фуражката. 

- Диловски, ти си уважаван ученик в гимназията. По те-
бе се равняват останалите момчета. Знаеш какво е казарме-
на дисциплина. Такива са изискванията на Министерството 
на просветата. 

Мекият тон на директора постигна целта. Димитър се 
усмихна. 

- Господин директоре, нямам нищо против униформата. 
Но аз съм една църковна мишка. Такива като мен са стоти-
ци мои другари – сиромаси. За нас е невъзможно да имаме 
нов панталон, а трябват фуражка, монограм, куртка, бяла 
якичка. Та аз нося дрехите на Георги Вълков и Николай 
Нейков, които всеки ден кърпя по шевовете, а фуражката 
ми е втора употреба. 

- Диловски, ще уредим нещо. Ще говоря с полковник 
Кожухаров. Върви в клас! 
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- Бащата на Бистра?! – възкликна Димитър. 
- Да, с него сме съученици. 
Ден по-късно, адютантът на полковник Кожухаров, ка-

питан Донев, влезе при директора на мъжката гимназия. 
- Господин директоре, трябва да отведа ученика Дилов-

ски при полковия шивач за нова ученическа униформа. 
- Да, господин капитан. Сега ще повикам ученика. 
Така, синът на 17-ти Доростолски полк, Димитър Дилов-

ски бе облечен с нови ученически дрехи, ушити по неговия 
ръст. 
 

из „Поет на нацията”, том 2, изд. „Майобо”, Враца, 2005 г. 
брой 1/2013 
 

ИЗВОРЪТ НА БЕЛОНОГАТА 

 
Малък Сечко, разсърден от поведението на своя по-

голям брат Януари, който бе изпил виното по време на 
многобройните януарски празници, се разфуча и навя 
тежки преспи сняг по улиците на селото.  

Евакуираните младежи оживиха още повече старата 
къща на дядо Цвятко. Шахматните битки между Цвети и 
Гулев Старши се разразиха с още по-голямо ожесточение. 
Софиянците влязоха в остри спорове с местните младежи в 
лицето на Иван Йорданов и Димитър Цветков. Иван бе 
начетен двуметров дангалак и острата му кестенява коса 
метеше дървения таван на собата, а когато прекрачваше 
през прага, той се навеждаше. Затова словоохотливата Рай-
ничка го взе на подбив: 

-Наборе, как е времето при Свети Петър? 
Иван разбираше шегата и отговаряше: 
-Райне, не споменавай името на светеца, да не ни при-

бере в Рая.  
-То нашето живот ли е? По-добре в божия рай, та да се 

отървем от бомбите и глада.  
Димитър Цветков, слаб като чируз, скрил сините си очи 

зад три диоптъра очила, притеснен седеше до Дани и го 
питаше кой е спечелил поредната партия. Именно той пре-
гърна идеята на Цвети - да бъде представена пиеса и донесе 
от града малка измачкана книжка. 
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С влизането в старата къща, той мушна книжката в ръ-
цете на Цвети и прогърна развълнуван: 

-Цвети, виж какво донесох! Ако ти хареса, започваме ре-
петиции. 

Цвети прелисти книжката, лицето му се озари от радос-
тна усмивка, събори своя цар и извика: 

-Иване, партията е твоя! Край на шаха! Имаме страхотна 
пиеса – „Изворът на белоногата”! 

Заядлив, Димитър Гулев се обади: 
-Прощавай, но имаш грешка! „Изворът на Белоногата” е 

поема от П. Р. Славейков. 
Цвети се намръщи и подвикна: 
-Слушай, знам поемата на Славейков и мога да ти я дек-

ламирам, докато ти падне шопската шапка. Поемата е дра-
матизирана. Ето ти пиесата, прочети и си избери роля. 

Обиден, софиянецът скочи и тръгна към вратата.  
-Без мен! Актьор на селска сцена не ставам. 
Никой не го последва. Ксения се обади: 
-„Сърдитко-Петко – празна му торбата.” Ваньо, моля те, 

вразуми своя брат. Нарушава атмосферата в компанията 
ни. 

Иван Гулев процеди през зъби: 
-Остави го! Той е от онези, дето сутрин ги е яд на други-

те, а вечер – на себе си. 
-Умен е, но не чак толкова. Дани трябва да му изнесе 

втора лекция. Този път на тема „Как се пише разказ”? Как-
во ще кажеш, поете? 

Притеснен, Дади се обади зачервен: 
-Нямам нищо против, но първо той трябва да открие в 

разказа „Баба Илийца” завръзката, кулминацията и разв-
ръзката. И още нещо да ни каже – къде е родена героинята 
на Вазов? 

Райничка улови ръката на момчето: 
-Дани, да си призная и аз не зная къде е родена? 
-Како Райне, от Руска Бяла на юг, под скалите на Вра-

чанския балкан, има две села – Челопек и Паволче. Първо-
то е родното село на Баба Илийца. 

Иван Йорданов, който прелистваше пиесата се обади: 
-Приятели, предлагам да прочетем пиесата и да опреде-

лим кой коя роля ще вземе. 
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Димитър Цветков се обади: 
-Аз съм за прочит. Чета първи. Става ли? 
До обед, когато леля Катерина внесе тава с нарязани на 

триъгълни парчета вита баница, пиесата бе прочетена. 
 

брой 2/2013 
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КИРИЛ НАЗЪРОВ 

ЕСЕНТА 

импресия 

Есента е сезон на плодородието и багрите. И тази годи-
на пристигна ведролика, пъстроока, многобагрена, жизне-
радостна и весела. Златните й стъпки сияят като палитра. 
Разтваря широко обятия, за да прегърне цялата природа. 
Природата я посреща с вълнение. При първия лек досег 
потръпва, сетне се отпуска доверчиво в цветната й прег-
ръдка. Обхваща треви и храсти, плодове и шумки. Посте-
пенно сякаш ги подпалва. Пожарът на есента се разлива по 
кориите. Планината си завързва пъстра забрадка. Замята 
многоцветна пелерина, по която се преливат всевъзможни 
цветове - от бежово-златисто до бакърено-ръждиво. В гора-
та настава безмълвие. Тишина, която ражда спокойствие, 
поезия, музика. Дори жуженето на пчелите е секнало.  

Петелът опъва шия и приветства Есента със своето неиз-
менно „Ку-ку-ри-гуууу”. Пъчи се на стобора важен-важен, 
че тя обагря листата на дръвчетата с цветовете на неговите 
пера. 

Eсента е красив, мъдър и мъничко тъжен сезон. В нейно-
то прииждане има нещо меланхолично и сантиментално. 
Може би то идва от пъстробагрието в природата, което 
бавно избледнява и ни напомня, че нещо си отива. Може би 
идва от олекващите след прибраните плодове ниви и гра-
дини. Може би –от песните на отлитащите лястовички и от 
безмълвния полет на юг на щъркелите. 

Жиците провисват под тежестта на птичките, заели 
старт за дългия полет към топлината. 

Есента бере кехлибареното грозде, сочните ябълки и 
круши, жълтите дюли... 

Топлата слънчева есен наричаме още Циганско лято. 
Към лятното слънце сме безразлични, ако не ни изпоти и 
прогони на сянка. А есенното слънце е благодатно. На него 
се радват хора и животни. 

Есента е сезон благодатен, приятен, омекотен. Истинско 
удоволствие е да вървиш под златния листопад, да слушаш 
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неговия тих шепот, да се любуваш на есенните природни 
хубости.  

И тъкмо когато е най-красива, Есента започва да разтуря 
магията на своите багри. Да руши великолепието и хубост-
та си. Жълти листа започват да се ронят като пендари от 
гердана на Есента. Може би ги отронва немирният повей 
на хладния вятър. Не, не е само негова прищявка, защото 
вятърът утихва, а листата продължават да капят. Прехвър-
чат из простора като пъстрокрили пеперуди. Гмуркат се 
във водите и плуват като лодки. Шума покрива кладенците, 
вировете. Сетни идват мъглите. Мълком спускат безкрай-
ните си сиви завеси над посърналите пейзажи. Заръмяват 
есенните дъждове. Те измиват цялата природа, пречистват 
я, напояват я с влага за ново раждане. Измиват от снагата на 
земята летния прахоляк, отнасят повяхналите треви, буре-
ни и окапалата шума. Тихият есенен дъжд сладко бъбри 
нещо важно. Но кой може да разбере думите му? Всеки по 
своему разбира шепота на кроткия есенен дъжд. По своему 
се наслаждава на бисерните капки, които се сцеждат по 
клоните, поръбват стрехите. Идват и есенните слани. Те 
посребряват котловината и предупреждават, че Зимата 
няма да закъснее. 

Но Есента вече е смогнала да свърши всичката си работа 
– да прибере сочните плодове, да прикъта в топлата земя 
семената за посев...Напролет те ще се пробудят, ще понек-
нат и ще продължат кръговрата на битието. 

Всичко на този свят е мимолетно и преходно. Есента 
добре знае това и започва приготовления за дълъг път. 
Прикътва в сърцето си ласкавия топлик, сгъва сивите пая-
жини на мъглите...Като че ли е тъжна. В очите й напират 
сълзи и а-ха да потекат. Задържа ги, но носле изведнаж те 
рукват неударжимо. Това е последният есенен дъжд. Есента 
си тръгва бавно, неохотно. Когато се възкачва на хребета, за 
сетен път се обръща назад. Жално й е, оставя след себе си 
природата посърнала, пустееща. Утешава се с мисълта, че 
всичко което е сторила няма да бъде покрито с пепелта на 
забравата. Ще бъде покрито с пухкавия сняг на Зимата. 
Сетне – с поривистия цъфтеж на Пролетта, с щедрото пло-
дородие на Лятото. Кръговратът на природата ще се завър-
ти отново и Есента пак ще пристигне - засмяна и пъстроц-
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ветна. А сега поема своя вечен път – забързана, носталгична 
и малко тъжна. 

Зимата ще белоса златните й стъпки с тържеството на 
първия сняг. 

 
брой 6/2012 
 

БЕЛОТА 

импресия  

Тази заран поглеждам през прозореца – отвън е тихо, бе-
лоснежно утро. През нощта снегът е белосал всичко – земя-
та и къщите, храстите и дърветата... И продължава тихият 
утринен снегопад. Едри пухкави снежинки се спускат леко 
и плавно. Сякаш от облаците скачат безброй бели пара-
шутчета, въртят се весело из простора и танцуват своя не-
мирен танц. Прекрасният танц на снежинките. След като 
се уморят, кацат бавно и меко. Прегръщат се и образуват 
безкраен бял покров , който застила цялата земя. Тя побе-
лява не от старост, а от снежното обновление. Нежната бе-
лота освежава и подмладява земята. Тя заприличва на кра-
сива булка.  

Бяла е планината. Равнината е бяла. Като че ли и ветре-
цът, който щипе галено бузките, е бял. 

Бяло и светло е и в душите на хората. Нали човек се 
ражда на земята, за да види бело-видело. С бело-видело 
започва животът му. С бело-видело започва всеки ден. Зим-
ната чиста белота буди тръпни пориви в чувствителните 
човешки сърца. В тях нахлува и започва да пулсира онзи 
светъл устрем, който извисява духа, подтиква човека към 
благородни дела, към доброта и чистосърдечие. Влива му 
сили да превъзмогва трудностите, горчилките, тъмата... 

Навред е бяло. Като майчиното мляко, с което сме за-
кърмени. Като пременената с пролетна белота ябълка, за 
която е била завързана бялата вълнена люлка, в която е 
люляно сиромашкото ми детство. Бяло, жизнерадостно мое 
детство. Бели, бедни мои ученически години под Беласица 
планина. Бяла, щастлива младост. Бяло човешко битие. 
Бяла исконна българска земя – побелявала през вековете от 
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костите на загиналите за нея. И от пролетния цъфтеж. И от 
лятното слънце. 

А сега земята е бяла от сняг. Сякаш навред е посипана 
бяла тишина. Тиха белота, замесена от сняг, слънце и звън-
лив детски смях. И от бяло безмълвие. Бяла тишина, пре-
гърнала бялата земя. Бяла вълшебна приказка, написана от 
пухкав сняг, безмълвие и чудесни украшения от сняг и 
скреж. 

В тази зимна белота сякаш пулсът на живота е позаба-
вен. Пък и за къде ли да се бърза? Широк е белият свят, 
няма да можем да го пребродим целия. И все пак - забаве-
ният ритъм като че ли е привиден. Защото: Хиляди хора, 
побелели от навалялият върху дрехите им сняг, бързат към 
белите сгради, мнозина обличат бели престилки и започват 
ежедневната си работа. С бели вълни в бурно море се борят 
силни моряци. Над тях прелитат бели чайки. Върху бели 
друми е проснато стоманеното двулиние, по което лети 
белият влак. Бели са мелничарят, животновъдът... Над бе-
лия лист са приведени ученикът, студентът, конструкторът, 
писателят... Над бели балкони се развяват бели чаршафи и 
пелени... 

А горе под белите обаци се веят белите къдри на плани-
ната. Нейните усойни пазви ще запазят прекрасната снеж-
на белота чак до бялата пролет. Както ще я съхранят и хо-
рата в съкровените кътчета на своите жадни за белота и 
светлина души... А кахърите – нека и те останат само бели. 
Навред е бяло. Дано е бяло и във вашите души, стопани на 
бялата земя! Нека е бяло и светло в душите на всички хора! 

 
брой 1/2013 

 
  



Алманах Литературно земеделско знаме - том 1 
 

211 
 

ТАЗИ ЧАРОДЕЙКА, ПРОЛЕТТА! 

импресия 

 
Природата се притопли и у нас се събуди предчувствие 

за пролетта. Пролетта се събужда първо в нашите души, а 
сетне - и в природата. Защото сме я чакали с нетърпение. За 
да отпуснем душите си след дългото зимно свиване от сту-
да. 

Така и природата се отпуска след дългата сковаваща 
прегръдка на зимните студове. 

Пролетта е празник за хората, природата, животните… 
Тя е празник за всемира! 

Ето я – отново пристъпва от юг – усмихната, приветлива 
и весела. 

С нея крачи и верният й спътник – топлият  вятър, кой-
то наричаме  Беломорец. Ту припка пред нея, ту поизоста-
ва; ту е ласкав и немирен, ту - буен и неудържим. Разтребва 
й пътя… Шепне й топли думи за красотата, за любовта... 

Цялата природа потръпва и заиграва с него веселия 
танц на пролетното обновление. 

Започва необузданото пролетно буйство на природата… 
Цялата природа постепенно бива обхваната от великото 

таинство на тази неподражаема чародейка – Пролетта! 
Слънцето се усмихва. Бавно преде бялата къделя на пла-

нинския сняг. Пъргавото му вретено се върти с весел звън. 
Бистрата нишка придърпва къделите на преспите и те се 
смаляват, смаляват… Докато се влеят в реките, а сетне – в 
морето. 

Свънцето грижовно изприда снега от всички поляни.  
Вятърът ги изтупва и премахва от тях всякакви повяхна-

ли останки от есента – шума, трева, съчки… 
Пролетните дъждове измиват зимната ръжда от земната 

повърхност и навред замятат пъстрия губер от резеда, цве-
тя, свежест… 

Слънчевата прегръдка притопля цялата земя. 
Живителните пролетни сокове бликат от корените по 

стеблата на треви, храсти, дървета… 
Мразовитите тръпки отстъпват. Хукват пред топлия вя-

тър, избягват до планинските върхове и оттам отлитат на 
север. 
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Студенината отстъпва. Отстъпват и зимната пустота, и 
бялата тишина… 

Цялата природа се буди от зимния сън... 
Всяко зрънце, прикътано в глъбините на плодородния 

чернозем,  се стопля и покълва. Щиковете на острите 
стръкчета пробиват земята, за да се срещнат със светлината, 
с въздуха…Жадувана, вълнуваща, животворна среща. 

Отдавна кокичетата са завързали белите си панделки. 
След тях и минзухарите кривват златистите си калпаци. 
Под ласките на пролетния топлик едно след друго се ус-
михват безброй разкошни цветя. И се впускат в лудия про-
летен танц под бодрите звуци на звънката песен на работ-
ливите пчели. 

Златните пчели вдигат благословени наздравици и пият 
сладкия нектар, налят от пролетта в чашките на шарените 
цветя и съцветия. 

Птичките я посрещат с весели, звучни  песни.  
Пролетта идва с упойващия аромат на пъстрите цветя, с 

живителния вкус на копривата и лапада, на киселеца и 
спанака. С омайната резеда, обхванала ширинето. 

Тази невероятна чародейка, Пролетта! 
Тя носи щедри дари за всеки. Нежната й ласка прониква 

до всяко сърце. Влива му топлина и вяра. 
Редом с пролетта у хората напира и един друг сезон – 

този на надеждата! Надеждата, че животът ще се подобри. 
Надеждата, че най-сетне страната ни ще тръгне към по-
добро. 

Ето поради всичко това посрещаме пролетта с по-ведро 
настроение. С приповдигнато чувство и с трепетно очаква-
не, че както пролетта възражда природата, подобно обнов-
ление ще настъпи и в нашия живот. 

Живеем в ритъма на четирите сезона, с техните даденос-
ти, проблеми  и капризи. С прехода от един сезон към друг. 
С устрема на непрекъснато изтичащото време през всички 
сезони. И с трепетно очакване следващият сезон да ни до-
несе нещо хубаво. И още – с неизбежната мъничка тъга, че  
изтичащият сезон, а с него и нещо от нас безвъзвратно си 
отиват, изчезват в небитието.   

Затворени в четириизмерното време на сезоните, ние 
посрещаме с надежди и  останалите три сезона, но най-
вълнуващо е очакването на пролетта!  
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Тя носи не само обновление в природата, но и подем в 
душите на хората.  

Поради това сезонът на сезоните си остава Пролетта!  
Тя е сезонът на раждането на всичко в природата. Сезо-

нът на възраждането и възкресението. Тя е символ на мла-
достта. 

Извечен е човешкият стремеж към здраве и сполуки, към 
щастие и радости. 

Както живителните сокове на пролетта възкресяват 
природата за нов живот, така и у хората тя буди съкровени 
спомени, светли мечти и пориви към красота, духовност, 
обич… 

За земеделските стопани пролетта е начало на новия 
трудов сезон, на изконното сливане с майката земя, на мно-
го работа и надежди за добра реколта. 

Колелото на живота се върти само напред. Както и сезо-
ните. Живеем в ритъма на сезоните  и на непрекъснато 
развиващия се свят. 

А сега навлизаме в най-хубавия сезон на годината– въл-
шебницата Пролет! 

 
брой 2/2013  
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МИТО ПЕТРОВ 

БОРБА И ПАДЕНИЕ 
 
... В нашите редове няма да бъдат допуснати фашистки 

елементи. Нека всеки да знае това и то да виси като обеца 
на ухото му- Нашата организация е демократична и в ре-
диците й има място само за ония, които одобряват нейните 
принципи. Аз имах възможността – продължи Камен – да 
прегледам списъка на Работническата партия (комунисти) 
и на Работническия младежки съюз (РМС). В тях срещнах 
името на Любен Мандалото, син на известния убиец и фа-
шист, който свободно се разхожда из селото. Питам ви – не 
дружеше ли постоянно с жандармеристите и не пиеше ли 
всяка вечер в кръчмата? Не псуваше ли всяка прогресивна 
мисъл и не се ли заканваше, че ще унищожи дружбашите? 
В тези списъци са и секретар-бирникът и двама от писари-
те. От нас ще зависи дали ще имаме силна Земеделска 
дружба и мощен ЗМС. Ако бъдем безстрашни и динамич-
ни, ще успеем! 

След Камен говори Димитър, дядо Никола и други зе-
меделци. В сърцата на всички гореше желание за работа в 
полза на народ и родина. 

* * *     
Димитър бе двадесет и четири годишен ерген и често 

закъсняваше по седенките, на които все гледаше да погово-
ри с любимата си. Павлина, внучката на дядо Никола, беше 
учителка в селото и секретарка на основания вече ЗМС. В 
общата им работа се появиха и първите любовни трепети. 
Отначало бяха плахи и неуверени, но постепенно връзката 
им стана сериозна и те смело разменяха погледи, пълни с 
умиление. Павлина беше по-малка от Димитър, но тя лудо 
го обикна и като болна изживяваше всяка, макар и кратка 
раздяла. Пуста любов! От любовта се ражда семейството, 
гради се бъдещето на една нация. Колкото е стар светът, 
толкова е стара и любовта. Колкото и положителна, гра-
дивна и ползотворна, толкова тя може да бъде пагубна, 
вредна и разрушителна. Тя може да е фатална за всеки, 
който не съумее да я насочи към изискванията на общочо-
вешкия морал и задължения. 
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Газената лампа мъждукаше в голямата селска стая. На-
сядали в кръг, младите моми, дошли с дружките си или 
придружени от майките си, тази вечер предяха. Седянка е! 
През дългите зимни нощи седянката беше желана разтуха 
както за момите, така и за ергените. Те говореха шумно и 
отвреме-навреме избухваха в буен смях. Омразата от поли-
тическите фронтове се пренасяше и по седенките. Влияеше 
и на интимните отношения между моми и ергени. Копаеше 
дълбоки пропасти, разделяше брат от брата, семейство от 
семейство, караше хората да се дебнат, да се мразят и уни-
щожават. 

На седянката беше дошъл и Димитър. Той незабелязано 
се отдели от веселата компания и на ухо прошепна на Пав-
лина: 

Към полунощ ще те чакам пред вашите порти. 
Тя кимна с глава, като не сваляше поглед от любимия си. 

Той излезе навън с група младежи, негови добри другари. 
След малко проехтя маршът на Сергей Румянцев. Седенкя-
рите го чуха и весело запяха: 

Напред неотстъпно, другари, 
напред в неотстъпна борба, 
часът за раздяла удари 
и бойно засвири тръба... 
Маршът заглъхна в дъждовната нощ... 
 

из романа „Борба и падение”, 2006 г. 
 
брой 6/2012 
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ЦВЕТКО НИКОЛАЕВ 

НА ПАЗАРА 
 
-Хайде на фасула-а-а! На евтиния, сладкия фасул! Няма 

хиляда, няма хиляда и двеста – само осемстотин лева. На-
шенски фасул, на наша земя расъл, наше слънце го пекло. 
Хайде, не остана, не остана. 

Спрях се и се загледах в трътлестия селянин: одухотво-
рено лице, украсено с хубава усмивка. Докато му се любу-
вах, събраха се неколцина мъже и почнаха да го здрависват: 

-Ненко, ти не си само на думи земеделец, а? На пазара 
излизаш. 

-Добър ден, бай Ненко. Ти пак ни даваш урок. 
А той все така усмихнат, отговаря: 
-А бе лани се скъсах да купувам фасул. Тая година сад-

нах повечко – даде Господ, роди се. Рекох си: чакай поне 
неколцина сиромаси да зарадвам с малко по-евтин фасул. 
Па и пазарът да види, че може по-евтино да се продава. А 
то, както е тръгнало, живот няма. 

-Знаеш си ти работата, знаеш. 
Докато разговарят, спряха се и купувачи. 
-Хайде на евтинията, хайде-е-е-е! – провикна се Ненко и 

подава пликовете с боб. 
-Дали е точно кило, брей, да не ни лъжеш? 
-Ей ти там кантар, булке, иди провери. Грам по-малко 

ако е, давам ти го без пари. 
-Тоя човек не лъже. Ако беше до лъжа и той щеше да го 

продава като другите по хиляда и двеста – обажда се един 
от селяните. 

Идва наперена, на средна възраст жена. 
-Колко ти е фасула, бре? 
-Осемстотин лева, госпожо. 
-Не, не – колко килограма имаш всичко, питам? 
-Ами, май слезе вече към осемдесетте – отговаря Ненко и 

подава пликовете на струпалите се купувачи. 
-Не продавай повече, ще го купя всичкия! 
-А-а-а, тая няма да я бъде. 
-Защо, бре? 
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-На търговци не продавам, продавам на сиромаси хора. 
Ти като видя евтина стока, искаш да я купиш и после да я 
продаваш колкото на пазара, нали? Няма да стане тая – 
говори Ненко и подава пликове. 

-Ох, чума те ръгнала. Ти продаваш – аз купувам. Какво 
те интересува по-нататък? Това си е моя работа. 

-Там е въпросът, че не е само твоя работа. Няма да се 
разберем с теб, госпожо. Ни не знаеш що значи земеделец. 
Ние живеем от труда си и уважаваме всички, които от тру-
да си живеят. Изкарал съм тук това за такива като мен, що 
живеят от труда си. Мога и аз да го продавам по хиляда и 
двеста лева, ама сърце не ми дава, като знам как живеят 
хората. Хайде повече да не се разправяме, няма да се разбе-
рем. 

Жената чумосва още веднъж, връцва се и си тръгва раз-
лютена, сподирена от смеха на мъжете- „Добре й го каза” – 
обади се един. 

Зад Ненко се чува плачлив детски глас – „Чичо-о-о”. Той 
се обръща и се навежда над дребничко, слабичко момчен-
це. 

-Какво, чичковото? 
-Мама е болна и си нямаме пари. А на мен много ми се 

яде фасул. 
-А-а-а, такава ли била работата? Не плачи – слага ръце 

на раменете му Ненко и се изправя. Поглежда насъбраните 
мъже. Някои навели глави, други гледат в страни с пом-
ръкнали лица. 

-Познавате ли го? – пита Ненко. 
-Как да не го познаваме – обажда се един от по-

възрастните. – Комунистите изядоха дядо му още когато 
правеха ТКЗС-то. Баща му беше колкото е то сега. Като на-
якна, емнаха го по затвори, по лагери, с години. После, го-
дини ходеше като замаян. С никого не приказваше. Ожени 
се, когато помислихме, че комунистите са паднали от власт. 
Но... нема късмет да види детенцето си. Почина. А невеста-
та, майката на детето, се бъхти сама, ето вече десет години. 
Болна ще е, как няма да е. 

Ненко позина да каже нещо, но прехапа устни и замълча 
за миг-два. А после каза: 

-Постойте тук за малко. Стой и ти, малкия. Ще занесеш 
фасул да свари майка ти – и забърза към отсрещния мага-
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зин. След малко се върна с голям найлонов плик, издут от 
нещо в него. Разгърна го и сложи три плика фасул. 

-Ето, заповядай сега и носи на майка. А! Чакай! Ти не 
можеш да го занесеш. Ай да се не види, макар. Далече ли 
живеете? 

-Аз ще му помогна. Ние живеем нататък – обади се млад 
мъж и пое чантата. – Сполай ти, бай Ненко, сполай ти за 
урока. Ако всички бяха като теб, светът щеше да бъде рай. 

-Светът няма да стане рай, докато казваме „Ако всички 
бяха”, а не „бяхме”. – Тебе си къде слагаш? Не си разбрал 
добре урока ми. – отговори Ненко. 

-Ето, това е истинският урок за нас – обади се един от 
по-възрастните. – Хайде, човекът си продаде стоката, сложи 
печалбата в чантата на детето, сега да си ходим. 

-Няма по-хубава печалба от това – да знаеш, че в един 
сиромашки дом ще има, барем два-три дни радост. – отго-
вори Ненко. 

Стоях и гледах тоя здрав, с приятно усмихнато лице се-
ляк и се чудех на простата му житейска философия: „Ако 
всички бяхме!” 

   
 „Усилни години”, разкази, издание на СПЗБ, София, 2001 г. 
 
брой 3/2012 
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ЦОНьО НЕДЕЛКИН 

ЕСЕННА ГОРА 
 

И сам не мога да си обясня защо, но от юношески годи-
ни най-обичам есента. Но не заради плодовете, натежали в 
градините, нито пък за меда, стаен в кехлибара на лозята. А 
заради есенната гора. И досега не мога да забравя мно-
гобагрието на лъките край Скът, където отраснах. Любувах 
им се всяка есен и всяка есен те ме окриляха, пришиваха ми 
някакви невидими криле за полет и труд. 

Истински богат и щастлив, обаче, се почувствах много 
по-късно, в Средна гора, където дърветата, сякаш заловени 
за ръце, навлизаха в Копривщица, та да я направят още по-
прелестна. 

Ето, нагоре по Бялата река, над щирокия пояс от игло-
листни насаждения, вечно зелени – но лишени от чара на 
преображението, буковите гори пламтят в най-различни 
цветове. Преобладава златистият, но някъде той е леко по-
розовял, другаде е червен и гори като истински пламък, а 
на други места е кърваво-ален.  

Освен буките, в златни дрехи светят тополите и брезите, 
бакъреночервени са дивите круши, дрянът и тук-таме 
прокрадналите се ясени. Тези багри примамват очите ми, 
но не те, а нещо друго ме повежда натам. Какво е то? Дали 
тишината, в която се чуват дори моите стъпки и пропуква-
нето на случайно сгазени съчки, падането на листата, което 
не е така звънко, както го определя поетът, а е по-скоро 
безшумно. Не знам. Важно е тово, че ми е приятно, че уди-
вителна лекота ме обзема, че въздухът в този слънчев и спо-
коен ден е особено благ и здравотворен. 

Птици като че ли няма в есенната гора, пък и ако ги има, 
те сякаш са забравили да пеят, прехвръкват безгласни на-
сам-натам. Идва зима. И те сигурно знаят това, но не изг-
леждат уплашени и разтревожени. 

Напротив, сякаш спокойствието на есенната гора е нап-
равило летежа им по-плавен. 

И може би тъкмо това спокойствие, в което човек може с 
мечта да другарува и в сърцето си да запали огънчето на 
една нова песен, ме е карало да обичам есента и да откри-
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вам в нея красота, по-удивителна от тази на сребърния зи-
мен пейзаж, пролетното обновление или летния зной. Не 
знам това, но вървя из гората, из нейния прозрачен въздух, 
из нейната с нищо не смущаваща тишина, сред великоле-
пието на нейните багри и славя гората. 

Есенна гора!!! 
 
„Сърцето на България”, изд. „Дирекция на музеите Коп-
ривщица”, 2005 г. 
 
брой 1/2013 
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V. САТИРА 
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АТАНАС ЛИЧЕВ 

ЛИДЕРОМАНИ 
 
Първо се роиха, 
сетне се броиха -  
все кандидати  
за депутати! 
 

брой 1/2012 
 

ПЪРВОАПРИЛСКА НОВИНА 
 
Бе разгланеса декларация: 
Блудни чеда 
на майка организация 
искат опрощения 
на техни прегрешения! 
 

брой 2/2012 
 

ПАРЛАМЕНТАРНА ИГРА 
 
Кворум има – 
кворум няма. 
Игра на жмичка, 
игра без жичка. 
- Къде си, Марийке? 
- Тука съм, Иванчо, 
на моето ранчо! 
Гласувай за мен и за теб, 
за нашия просперитет! 
 

брой 3/2012 
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ПОЛИТИЧЕСКО МАХАЛО 
 
Ту наляво, ту надясно  
всичко това нам е ясно! 
От Лиловата стратегия- 
пострада наш'то поколение. 
От леви и десни приватизатори, 
от нагли и алчни комбинатори!  
Сега Махалото е с обратен ход  
и Бе Се Пе-то прие нов подход! 
Властта от ръцете на сегашните  
да премине отново във „нашите”  
Народът вече го е казал - 
Блажени са верующите! 
 

брой 4/2012 
 

СЪВРЕМЕНЕН СЪПРУГ 
 
Верен беше той на Мери –  
друга докато намери. 
 

ФОЛКЛОРНА 
 
Песен мила, песен родна – 
що си тъй рядко модна. 
 

ПРОЗРЕНИЕ 
 
Имало глава да пати, 
все от хитри магистрати! 
 

брой 5/2012 
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НИЩО НОВО ПОД СЛЪНЦЕТО! 
 
То здраве дарява на всички  
малки и големи „птички”. 
Eдни летят свободно в простора,  
други безславно гинат в затвора!  
 

РЕТРОСПЕКЦИЯ 
 
Старият вол на браздата умира  
Младият - трудно влиза  
във хомота на живота!  
 

ПОГОВОРКА С УГОВОРКА 
 
Луд умора той не знае!  
Комунист без власт не трае! 
 

брой 6/2012 
 

ПЪТЕКИ 
 
Лекуващият го попита: 
-Как да оперираме окото: 
по първия начин    
или по втория? 
-По втория – 
отвърна болният.- 
И вместо    
по пътеката клинична,    
тръгна той    
по пътеката парична! 
 

брой 1/2013 
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ПРЕДИЗБОРНИ НАПЪНИ 
 
От лидерство болен 
За лидер негоден. 
 

КАЖИ МИ, КАЖИ ...  
(по Христо Ботев) 

 
Кажи ми, кажи, бедний народе, 
кой те в таз мафиотска люлка люлее!  
 

брой 3/2013 
 

В памет на Георги Атанасов Личев, репресиран земеделец-
николапетковист 1903-1967 

 

ПАЗИ БОЖЕ... 
 
Учен-недоучен,  
критикар-всезнайко!  
Съвети безплатно раздава, 
чужди грешки не прощава! 
 

ПРЕХОДЪТ 
 
Кредитните милионери 
станаха нагли олигарси, 
щедро те подкрепят Орешарски, 
а бедните пенсионери 
подписи полагат - в нашата Държава 
ПРЕХОДЪТ да ПРОДЪЛЖАВА !!! 
 

брой 5/2013  
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БАЙ ТЕНьО 

СЛУЧКА ОТ ДАЛЕЧНАТА КАЗАРМА 
 

След като ни остригаха нула номер, старшината нареди 
под строй да отидем на баня в града. В този момент Иван, 
когото наричахме Зевзека, с острото на ножа се почесал по 
главата. Сигурно от някой косъм го е засърбяло. Старши-
ната видял това и извика: „Редник Иванов пред строя!“  

Зевзека, без да подозира, че нещо е прегрешил, бързо 
кацна пред строя. 

-Иванов, обясни предназначението на войнишкия нож - 
заповяда му старшината. 

-Ами, войникът да го сложи на дулото на пушката си и 
когато другарят старшина заповяда „На атака“, да тръгне 
напред, като го насочи срещу врага. 

-Браво, добре го знаеш. А защо ти се чешеш с него по 
главата? Така уронваш авторитета му. 

-Ами, другарю старшина, то си има важна причина - от-
върна сконфузен Зевзека. 

-Причина ли? С какво си наумил да се оправдаваш? 
Затаили дъх, всички чакахме с нетърпение следващото 

зрелище. 
-Ами, другарю старшина, още от дете, дядо ми, лека му 

пръст, с болка все ми повтаряше: „Иванчо, момчето ми, ти 
имаш дървена глава.“ Тогава не разбирах какво искаше да 
ми каже, но когато пред военната комисия отговорих на 
няколко въпроса, до мен приближи един от докторите, 
присви средния пръст на едната си ръка, обърна дланта 
нагоре, почука ме по главата и каза на другите: „Пишете - 
глава дървена, като я чукнеш, бие на кухо“. Чак тогава, др. 
старшина, разбрах, че дядо ми е бил прав. 

-Това няма нищо общо с въпроса, който ти поставих! - 
скара му се старшината. 

-Аааа има общо, има, др. старшина. След резултата от 
военната комисия аз вече не смея да се почеша с пръсти по 
главата, да не би под ноктите ми да се забие някоя треска, 
защото много ще ме заболи, др. старшина! 

Всички, заедно със старшината се превивахме от смях. 
Така Иванчо Зевзека отърва наказанието. 
 

брой 1/2013 
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БОДИЛ РОЗИН /КИРИЛ  НАЗЪРОВ/ 

НАШЕНСКИТЕ ПОЛИТИЦИ 
 

Тях се полага   
дядо Коледа    
да ги сурвака    
не с накичена сурвачка,     
а с тояга,   
при това по-ячка! 
 

ВСИЧКО ТЕЧЕ 
 
Отиват си годините,   
остават си гадините! 
 

ПОЖЕЛАНИЕ 
 

Впрегнати като в ярем,     
си пожелават    
хората кахърни:    
-През Новата година 
дано си изберем    
депутати честни и кадърни! 
 

ПРИЗНАТЕЛЕН 
 

Тоз    
вдигна тост    
за Старата,    
че на пост    
го докара тя. 
 

брой 1/2013 
 

РОПОТ В СОПОТ 
 

Избухва пак на хората гневът... 
Но за кой ли път     
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доказват нашенските синдикати,    
че са глухи, слепи и сакати! 
 

НИЗОСТ 
 
Низка и дори жестока,     
но достоверна е вестта:   
корупцията ни е най-висока    
по високите етажи на властта! 
 

ИЗВОД НА ДЕПУТАТИ 
 
Само от заплати 
не се строят палати! 
 

ПАРТИЙНИ ВРАГОВЕ 
 
Врагове са кръвни,     
сипят си нападки стръвни... 
Но когато им изнася     
с охота се понасят. 
 

брой 2/2013 
 

ПРОБЛЕМ 
 
Поредни избори у нас,   
но стряска ни един проблем:  
безброй са кандидатите за власт,  
а няма кой да изберем?! 
 

БЕЗИЗХОДИЦА 
 
Впрегнати като в ярем,    
тъгуват хората кахърни:    
пак няма откъде да изберем    
управници кадърни! 
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ОТ ЕДИН ДОЛ ДРЕНКИ 
 
Не гонели уж личната изгода,   
слуги зоват се на народа... 
Но са му жестоки господари те – 
И господата, и другарите! 
 

брой 3/2013 
 

СЛЕДИЗБОРНА 
 
С илюзията „Времето е наше”     
четвърт век живях, но     
най-подир разбрах, че    
времето е тяхно! 

 

НЕГАТИВНА 
 
Вече ясно е разбрано    
и от хората наивни:    
всички действия на „Позитано”      
никак не са позитивни! 
 

ВСЕКИ С БЕДСТВИЯТА СИ 
 
Бушуват някъде торнада, 
другаде пък    
дъждове заливат хора, птици... 
У нас се палят и гладуват      
стари, млади -     
зарад алчни политици! 
 

брой 4/2013 
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БОРИС САНДАНСКИ 

ОВЧАРСКО ПОУЧЕНИЕ 
 
Положението стане ли напечено – 
оправя се само на печено 
 

ДЕПУТАТСКО 
 
От речи – 
здраве му речи! 
 

КЪСМЕТ 
 
Постигнах вече  
удивителни успехи: 
животът удължих...  
на старите си дрехи. 
 

ВРЕМЕ ЗА ПРОМЕНИ 
 
О, личи, че се променяме – 
все по-рядко се пременяме. 
 

брой 5/2012 
 

СЪВЕСТТА 
 
Някои говорят,  че е стока,    
но от стоката е тя далече,   
че цената й не е висока    
и самата се предлага вече! 
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УЧИЛИЩЕ 
 
Всеки днес се учи. О, не споря! 
Та това така добре личи. 
Учи ли се шефът да говори,    
подчиненият се учи да мълчи! 
 

брой 1/2013  
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ЕКАТЕРИНА АНГЕЛОВА 

ХАМЕЛЕОН 
 
Пред Съдебната палата спря луксозна лимузина. Слезе 

дребен господин – метър и шейсет сантима. Този мъж на 
средна възраст с теме вече олисяло (бурен живот бе живяло) 
е изпълнен от мерак с времето да бъде в крак. Придружен 
от адвокат, стиснал куфарче в ръка, пълно с някакви кни-
жа, влезе във съдебна зала. 

Той е Ганьо Бояджиев и живее във Бояна в къща бяла и 
голяма, наречете я палат... там разхожда се в халат, яде, пие 
на корем, има даже и харем. По паланки и села собственик 
е на земя, а верига магазини има в цялата страна. Как пос-
тигнал е това? 

Да се върнем назад, кога Ганьо беше млад... 
Той живееше на село, беше член на Бе Ка Пе и високо 

оценен, стана шеф на Де Зе Се. Но... настъпиха промени – 
знамето червено бе напълно опетнено. Ганьо залови се едра 
риба да лови в помътнелите води. В тези смутни времена 
всеки лапна що можа. В разни групи се заплете (с млади 
хубави жени), мафиотски фирми май няколко откри... А 
накрая всичко туй в синьо знаме го покри. Господинът та-
рикат стана даже депутат. В парламента влезе с листата на 
Царя, гордо стъпва на пети, кланя се на вси страни: „Обе-
щавам ви промяна, ако аз министър стана!” 

Но прецакан бе от друг... Щом приключи му мандата, 
Бояджиев бе в „Атака”. Но тук не му провървя – в Русе ня-
кой го раздруса, в Шумен турчин го наби, в Котел група 
млади роми го обстрелваха юнашки с най-обикновени 
прашки. Пред приятел сподели:  

- Ще напусна аз „Атака”, ще се чувствам по-добре ка-
то член на Де Пе Се! 

- Не, недей – му каза той – и там не ти мърда бой. 
Най-добре се зачисли във редиците на „Герб”, тя формира 
се сега... 

Бояджиев не можа пак да си смени цвета... 
Следствието бе събрало много факти за дела. Често вли-

за той в Съда, бягайки от мисълта „Дали няма съдията пуб-
лично да заяви – „Тоз мошеник и крадец милиони да плати 
за нанесени щети и в затвора да лежи...” 
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Тъй минават много дни, но не щеш ли, напоследък, не-
що взе да го боли – нервни тикове получи, гърчове, сто-
машни болки, язва, ентерит, колит и пареза на крака, по-
липи и във носа... И делата се отлагат, месеците си мина-
ват... А свидетелите где са? Те смениха си адреса. С книжни 
знаци, дето трябва, подсъдимия се моли, но в Съда той не 
ще да проговори. 

Днес е делото последно. Прокурор го обвинява, адвокат 
го защитава, но накрая съдията преценява с леден глас: 
„Тоз човек е веч невинен, грешно е оклеветен. Той е нужен 
за страната. Да живее свободата! 

 
 „Да или не”, римувана проза, София, 2013 г. 
брой 4/2013 
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ИВАН КУТИНОВ 

ТРУДНО ВРЕМЕ 
 
Трудно време, тежко време, 
докога ще продължи? 
Осъзнай се, спящо племе, 
пак те хранят със лъжи. 

  
брой 3/2012 
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КИРИЛ НАЗЪРОВ 

ПРОГНОЗА 
 
Народът ни ще продължава 
да обеднява – 
това е ясно като две и две – 
дорде ни управляват 
не мозъци, а вратове! 
 

ПРАНЕ НА ПАРИ 
 
-Ах, най-подир успях: 
парите си изпрах! – 
викна виден бизнесмен. 
-И аз – промълви Моята персона – 
бях си ги забравил оня ден 
в джобчето на панталона! 
 

брой 4/2012 
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ПЕТКО ЗГАЛЕВСКИ 

МИНИАТЮРИ 
 
*** 
Клевета след клевета 
превръща ангела във сатана. 
 
*** 
Не раждат се поети 
в комфортни кабинети 
 

брой 4/2012 
 

ПОВТОРЕНИЕ 
 
Вазов ни написа с ярко слово 
„Епопея на забравените?“ 
Стани поете, напиши отново    
„Епопея на ограбените!“ 
 

НАШЕНСКА ДЕМОКРАЦИЯ  
 
Боже, навсякъде са те -    
воините на БКП! 
Няма държавна служба     
без комунист да я обслужва! 
 

ТАКА НИ СЕ ПАДА 
 
Демокрация режисирана    
за нация дресирана! 
 

брой 5/2012  
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ПЕТЪР БОНЕВ 

СИМБИОЗА 
  
Може да е истина... или – почти е сигурно – 
май съм взет на мушка от Държавна сигурност... 
...Все още си мисля, че се заблуждавам, 
но горчилка незаслужена у мен остава: 
от това, че може би подслушват телефона ми 
и поръсват разговорите ми със зловоние; 
от това, че вероятно с тъмни взори надзирават 
всяка моя стъпка, постижение или провала; 
от това, че е възможно във затвора ми да ровят 
и навярно тъй ще бъде чак до гроба... 
  

... Все още си мисля, че се заблуждавам... 
Не, подобна участ аз не заслужавам! 
Ех, през младостта ми не съм бил безгрешен, 
но сега се пазя и не правя грешки. 
Даже на пороците обърнах твърдо гръб: 
нито пуша, нито пия, в любовта съм ръб. 
(Вече не изпадам безусловно 
пред гърди високи в безтегловност...) 
  

... Все още си мисля, че се заблуждавам... 
Кармата ми няма как да е такава! 
В службата, ако не беше завистта, 
бих бил тачен с нимб и ангелски крила, 
иначе съм само страшен работохолик – 
силещ се залудо за... един бешлик... 
  

... Все още си мисля, че се заблуждавам... 
Преклонената главица читава остава. 
(Хлябът ми оскъден даже да нагарча, 
няма никому да се оплача). 
Хм, за вездесъщата Държавна сигурност 
сигурно съм много интересен... Сигурно. 
 

брой 1/2012 
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СТОЯН КОЛДОВ 

ПРОКОБА 
 
В една работна нощ, в кабинета на Премиера, имало 

дълго заседание, с много въпроси за разрешаване. Към по-
лунощ умората станала толкова голяма, коалиционните 
партньори задрямали. 

Още непритворил зачервени очи, г-н Премиерът засъ-
нува, че със служебната кола пътува заедно с всички от ста-
ята... към Рая.  

Ето, наближават Райската порта, а свети Петър им вика: 
-За къде сте се разбързали? Тук е последната спирка! 
-Идваме на посещение в Рая. Ние сме български депута-

ти, значи – най-добрите в света, съответно с най-голям 
имунитет и никой не може да ни спре. Хайде, отваряй вра-
тата! – нарежда Волен, изпъчва се, но... 

-Тук не става така. Трябва да ви проверя, да не сбъркам... 
току-виж сте осквернили Божия дом. – казва светията и 
започва да рови в дебелия си тефтер с добрите дела и гре-
ховете. 

Премята лист след лист, намества си очилата, търси не-
що като за Рая, ама – уви!!! 

През това време депутатите тъпчат на място и пуфтят, 
че ще закъснеят за заседанието в Парламента, а без тях ня-
ма да има кворум и значи - лошо.  

-Хайде, отваряй вратата, че за погледнем Райската гра-
дина! Всички ние сме обещали на нашите избиратели, че 
ще направим България по-хубава от нея! Трябва да я видим 
и – край! Току-виж, докато ни я покажеш – нас ни изпъдили 
от Парламента! 

Сън сънува нашия Премиер, червени са му очите, и гле-
да – Свети Петър отваря вратите! 

Всички влизат, без да гледат, с гръм и трясък падат в 
Ада. 

А Пазителят небесен въси вежди и нарежда – „Дръжте 
ги в казана, дано главите им дебели да уврат в катрана!” 

И в този момент от улицата се чули силни скандирания, 
защото утрото вече влизало през прозореца. 

-Оставка! Оставка! 
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Скочил Орешарски, сякаш  пожар го гори, и за да се 
увери, че е в кабинета си, извикал: 

-Къде сте, другари? Тука ли сте – Волен, Лютви, Сергей? 
А те в хор отговорили: 
-Пламене, друже, какво ти става? Блед си като чаршаф, в 

очите ти - пламък! Да викаме ли спешната? 
-Оставете, оставете. Добре, че тези от улицата се разви-

каха, та се събудих. Тъкмо онзи Пеевски, като дявол същи, 
ме носеше в казана, да ме потопи в катрана... Ще изляза на 
балкона, да си поздравя народа! Живи, здрави, ранобудни, 
ранобудни, сладкодумни! Отвориха ми се очите, ще им 
изпълня желанието! 

-Пламене, какво говориш? Ние затова ли ти гласувахме 
това голямо доверие? Толкова кандидати, заслужили пар-
тийци от нашите партии, отхвърлихме заради теб, а ти сега 
ще ни излагаш.! Събери си мозъка, затвори си ушите! 

-Ами не мога, чувам ги... Хората искат да се махна...Така 
е вече месеци! Повече не издържам. До кога ще се инатим? 
Така не съм възпитан. Ще ги поздравя и ще им благодаря, 
че ме спасиха от тази зловеща Прокоба! – казал Орешарски 
и тръгнал към балкона. 

-Ще те съдим като предател, да знаеш, г-н Министър-
председател! – изръмжали след него куклите на задкулис-
ните кукловоди. 

След което всички се събудили с пот на чела и вдигнали 
глави от дебелите папки с имена на протестиращи в работ-
но време държавни служители. 

 
брой 6/2013  
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ТАРАЛЕЖА  /СТОЯН КОЛДОВ/ 

ЧЕДАТА БОЖИ В ДЕСЕТО ВЪЗНЕСЕНИЕ 
 
Христос се възнесе 
Владиците зърна. 
От срам се потресе 
и в гроба се върна. 
 

И ТАКИВА ГИ ИМА 
 
Приятел навярно укрил е, 
та днес в досието да няма 
Че някой си, някога бил е 
с ДеСето в помийната яма. 
 

ОПРОВЕРЖЕНИЕ 
 
Лъжат някои хора, 
(няма с тях да споря), 
че съм бил в ДеСето. 
Бях, но в КаГеБето. 
 

САЛТОМОРТАЛЕ 
 
Случайно пръкна в досието, 
че бил доносчик на ДеСето. 
След време в същите книжа 
измислиха, че е лъжа. 
Ходи, че разбери сега 
чия той дясна е ръка? 
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РАВНОСМЕТКА 
 
В нашата държава 
никой не признава 
в минало проклето 
да е бил в СеСето. 
 

брой 2/2012 
 

ДА ПРОБВАМЕ 
 
-Вуте, като ходиш до магазинчето да си купиш тутун, 

вземи и едно пакетче прах за пране на... пари! 
-Бабо, какво ти става? Прах лесно ще взема, а пари? 
-Парите са лесна работа. Като ни дадат пенсийките, ще 

ги вържем на пачка и ще ги пуснем в пералнята. 
-Няма ли да се разкъсат, та да останем и без тях? Тъкмо 

ни ги повишиха с цели 9 лева, а? 
-То голяма работа – каквото с тях, това е и без тях! Ти не 

чуваш ли по телевизията, че някои хора перат с хиляди и 
дори с милиони и им ставали все повече. Пачките им на-
бъбват ли, набъбват. Та и нашата пачица ще набъбне, след 
като се повърти в пералнята. Тогава току виж паричките 
стигнали и за малко сиренце. Да пробваме, а Вуте?! 

 
брой 4/2012 

 

НАШЕНСКА ДЕМОКРАЦИЯ 
 
Викаш ли „Оставка”,  
викат те за „справка”! 
 

СЛЕД СЛУЧКИТЕ 
 
За нов мандат „Атака”  
ще има дълго да си чака! 

  



Алманах Литературно земеделско знаме - том 1 
 

243 
 

ГАТАНКА 
 
Пред джамията се „биха”,  
в Парламента – съюзиха! 
 

ПРЕД КАЗАНА С МЕД 
 
Най-новите ни политици  
презряха малките лъжици. 
Решиха гордите юнаци  
да бъркат със черпаци! 
 

брой 5/2013 
 

НОВАТА УПРАВА 
 
И тези ще си оберат крушите, 
но чак когато си натъпчат яко гушите. 
 
(И тези ще си оберат крушите - 
когато си натъпчат яко гушите.) 

КОНКУРС ЗА ЕКСПЕРТИ 
 
Най-експерти са експертите 
на партията верните. 

ПРИ ПРОТЕСТИРАЩИТЕ 
 
Силно вика един господин, 
демократ е явно, тъмносин. 
- Провокатор! – викнаха внедрените 
И прибраха го човека в Меверето – 
за „съвети нежни” във мазето. 
 

брой 6/2013  
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ХРИСТО АНГЕЛОВ 

СЪВЕТ КЪМ БАСНОПИСЕЦА 
 
Стига писа смешни басни 
за овчиците нещастни. 
Стига писа дреболии,  
стига яде леблебии! 
Виж се на какво приличаш! 
Само с дрипи се обличаш! 
Стар си вече. Вразуми се!  
Обърни се, натъкми се,  
усмихни се, поклони се,  
и запей на свойта лира 
песен-ода за пастира. 
И ще видиш ти тогава 
как нещата се оправят,  
къщата ти ще е пълна 
с мляко, сирене и вълна! 
 

ОБЩЕСТВЕНО МНЕНИЕ 
 
Преди да заеме големия пост, 
разправяха всички, че Генчо бил прост. 
Зае го! И ето внезапни промени: 
днес всеки говори, че Генчо е гений.  

 

СЛЕДИЗБОРНА КАРТИНКА 
 
Политици и търгаши 
седнаха в креслата, 
а народът сиромашки 
си остана с пръст в устата. 
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ШАХ 
 
Царят разиграва  
тук и там конете 
и зад свойто стадо  
прави той рокадо. 
Честичко сгрешава,  
но му се прощава: 
та нали е по човешки  
да се правят грешки! 
Но от тези грешки 
страдат всички пешки. 
 

брой 5/2013  
 

СМЯНА НА ПОКОЛЕНИЯТА 
 
Старото вече умира 
Младото все емигрира! 
В тебе, Родино, остана 
старата българска слава. 
Вятърът тежко ще вее - 
български песни да пее... 
 

НАРОДНА ПЕСЕН 21 ВЕК 
 
-Генчо, мале, краде 
и на Пенча дава. 
Пенчо мале, краде 
и на Генча дава!? 
Братя ли са мале, 
 братя ил”  роднина? 
-Не са братя синко, 
нито са роднина, 
ами най-са, синко, 
тайничка комбина... 
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СЪЧУВСТВИЕ 
 
Бедна моя сатира! 
Кашляща и грапава! 
Цял живот си патила: 
гладна, боса, дрипава. 
 
Стига си се мръщила, 
жлъчно критикувала, 
подкупи си връщала, 
вечно негодувала... 
 
Я погледай одата! 
Как живее сладко тя, 
че във крак със модата 
кичи шефове с цветя. 
 
Дяволски са хората, 
С толкоз недостатъци: 
с мед те хранят одата, 
тебе – със отпадъци. 
 
В служба все на правдата, 
Винаги обречена? 
Кой ли ден със брадвата 
ти ще си посечена?... 
 

брой 6/2013  
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VI. НОВИ КНИГИ   
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ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 

 „ЧУДЕСАТА НА ДЕЦАТА” ИЛИ ЧУДОТО НА ТВОРЧЕСТ-
ВОТО ЗА ДЕЦА 

 
Трудно е да кажа кога за първи път прочетох името Ки-

рил Назъров – дали в страничките на сп. „Славейче”, или 
върху някоя шарена книжка, скътана в най-щурите споме-
ни...  

Затова започвам рецензията за новата му книга „Чудеса-
та на децата” с това, че е роден в с. Драгуш, Петричка об-
щина и е завършил българска филология във ВТУ "Св. св. 
Кирил и Методий", че е член на Съюза на българските пи-
сатели от 1980 г., а негови творби са превеждани на почти 
всички европейски езици. Автор е на над тридесет книги, 
от които повече от десет са за деца. В житейската биогра-
фия на Кирил Назъров откриваме човека, стоял близо до 
детските вълнения и като учител, и като главен редактор на 
сп. „Славейче” и председател на детската секция към СБП. 
Не се учудваме, че стихчета и гатанки, уловени от чародее-
ца Назъров, за да бъдат подарени на малките му приятели, 
са включени в учебниците за началния курс. 

„Какъв по-хубав подарък за първия учебен ден за един 
първокласник, от шарена книжка със стихчета?” – пита той, 
скрил деликатната си усмивка зад немирна брада. 

Разгръщам книжката със зелена корица, събрала усмив-
ките на много дечица. Чета първото стихотворение, което 
със звънки рими ни повежда по пътя на годишните време-
на, или по житейско-философския път на повторение и 
развитие. 

В композиционно отношение книгата е изградена от 
единадесет части с нееднакъв брой творби, обединени от 
обща тема и подчинени на програмното стихотворение 
„Годишен кръговрат” – „Пролетничета”, „Цветница”, 
„Град Гора”, „Чудно лято на морето, в планината и поля-
та”, „Буквички скокливи”, „У дома”, „Мои палави играч-
ки”, „Рисунки”, „Есенни багри”, „Малки приказки” и 
„Вълшебствата на зимата”. 

Но детската година не идва със смразяващото начало на 
календарната година, нито с началото на учебната година. 
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Тук чудесата започват с първоцвета, когато „слънчевото 
кокиче”, преварвайки „цвят и птиче” поздравява малкото 
момиче – лирическата героиня на стихотворението. Юна-
кът-южняк стопява снега, а полянката изпъстрява с цветя. 

Не само звънките, запомнящи се рими вълнуват. Детс-
ките стихове на Назъров носят и мъдрост, любов към род-
ната природа и уважение към скритата сила и устойчивот-
та в оня детски, разбираем смисъл, но и в оня друг смисъл, 
за който някога не се говореше и който днес почти забра-
вихме... И на въпроса „Къде зимува пролетта”, авторът без 
колебание отговаря: 

 

„Пролетта бе скътана в сърцата  
на най-храбрите, които бяха 
в своя роден край и на децата 
цяла зима топли песни пяха!” 
 

Пролетта цъфти и диша и в циклите „Цветница” и 
„Град Гора”, където цветята танцуват, празнуват, лудуват, 
но и възпитават в любов към прекрасното и доброто. Мило 
и нежно звучи стихотворението „Къщурка за щурец и 
щурка”, включено в настоящото издание от едноименната 
стихосбирка на К. Назъров. Тук е мястото да спомена, че 
„Чудесата на децата” е сборник с най-добрите (по прецен-
ка на автора и редактора проф. Симеон Янев) стихове, съб-
рани от книжките „Ало, Слънчице” (1978), „Хоровод” 
(1980), „Къщурка за щурец и щурка” (1985), „Барабанче 
бъбриво” (1985)  и „Буквички скокливи” (1989). 

Чудото на лятото се разлива върху малкия читател с 
щурчова песен край Искъра, с шепот на сребърни пътеки и 
пясъчни дворци, с трудния път към покорените върхове и с 
морето, което искаме да отнесем у дома.  

А с „Буквички скокливи” идва учебната година. Топло и 
закачливо майсторът на словото вплита своя жизнен опит и 
жизнена позиция в чудни картини и живи звуци.  

С уют ни загръща цикълът „У дома”.  Децата учат, заед-
но с веселите си играчки, а с моливчета подреждат върху 
листа своите фантазии. Но и Есента е художник, обагрил 
ската, и нестинарка, и весел присмехулко, който помага на 
хвърчилото на литне.  

Във всяко стихотворение Кирил Назъров е скрил по едно 
чудо, но и по едно знание за света. От неговите римувани 
приказки малкият читател узнава и за Млечния път, по 
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който летим в сънищата си, и за песента на капчука, която 
се ражда от дъжда, и за чайката-санитарка на плажа... Не-
забравими са и образите, сътворени от земеделеца Назъров, 
чистите и силни метафори, с които свързва звездиците-
зърна в небесната нива и слънчевите семена, превърнали се 
в маргаритки! 

Кръговрата на чудесата завършва с „Вълшебствата на 
зимата”. Студена и бяла, тя носи радост и с украсената ел-
ха, и с вълнението от написването на първото писмо - до 
Дядо Коледа. Снегозаводът на Баба Зима ръси сняг, а деца-
та трябва не само да се пързалят, но и да сковат по един 
чуден, дъсчен снегорин, с който лирическият герой на ед-
ноименното стихотворение е готов „цяла лавина да изри-
на!” 

В този вихър от сняг и веселие е вмъкнат и кратичкият 
хумористичен подцикъл „Юнаци-веселяци”, в който авто-
рът намигва с всевиждащото си око към немирника-
читател. Дори когато осмива най-негативните черти от 
човешкия характер, в стиховете си за деца поетът никога не 
прекрачва границата на закачката, която може да бодне, но 
не и да удари твърде тежко. А Кирил Назъров умее, наис-
тина умее в своите тъжни смешки, писани за възрастни, да 
изтръгва силни чувства със сатиричните си произведения. 

Връщам се към пълната с цветни думи книжка, която 
гори от словесни картини, но в която не липсват и чудесни 
илюстрации от художниците Мана Парпулова, Ани Тузсу-
зова, Надежда Йончева, Иван Гонгалов и Христо Алексиев. 
Какво повече да кажа за „Чудесата на децата” и Кирил На-
зъров?  

Може би това, не е лесно и да се четат книги за деца, ко-
гато не си дете... Но колко е хубаво, когато думите, писани 
за детското, чисто, свежо и пълно с фантазии съзнание, 
пробият твоето осивяло битие и те върнат в света на чуде-
сата. 

Смея да кажа, че Кирил Назъров е постигнал това. Нова-
та му книга помита скучните напластявания в помъдрелите 
ни глави и ни отнася в свята на детството! А, доколкото си 
спомням от моето детство, интересно беше да ловиш дъжда 
с Кирил Назъров и да си говориш със Слънчицето! Сигурна 
съм, че и днешните му малки читатели ще намерят своите 
любими стихчета, герои и картини, скрити между странич-
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ките на „Чудесата на децата”... а защо не и някое истинско 
чудо? 
 

брой 1/2012 
 

ЗАВРЪЩАНЕ 
 

Няма да скрия, че новата стихосбирка на Кирил Назъ-
ров „Завръщане” (изд. „Мултипринт”, София, 2012 г.) дъл-
боко ме развълнува. Завръщане – към дома, към корена? 
Завръщане към себе си? Или може би просто завръщане 
към „сериозната” поезия, онази, която е насочена към въз-
растните... Както авторът споделя в предисловието, такава 
поезия е писал като юноша, а след това, във времената на 
цензура, все по-рядко „и то за най-съкровени, сакрални 
неща в живота”. Може би точно затова стихосбирката, съб-
рала тези емоционални ерупции, докосва най-дълбоките и 
скрити кътчета в душата на читателя. 

Композицията на книгата на пръв поглед е безструк-
турна, проста поредица от 26 стихотворения. Но първият 
поглед, както често се случва, подвежда. Кирил Назъров ни 
повежда по една духовна спирала, която ни отвежда от из-
конното начало („Оттук България започва”) до космическа-
та необятност и безкрая („Животът продължава”). 

Всяко стихотворение е с явно или скрито посвещение. И 
това не е формалност, а отражение на същностната връзка 
между автора и лирическия аз. Не бива да забравяме, че 
Кирил Назъров е преди всичко сатирик и детски поет. Спе-
цификата на сатирата и литературата за деца изисква от 
пишещия безусловна честност и пълно покриване на чо-
вешката същност/позиция с художественото послание. Тук 
няма място за многословие, няма място за лицемерие, скри-
то зад многото думи. Сатирата не би била сатира, ако не 
разкрива голата същност на автора... а литературата за де-
ца? Е, децата са перфектния лакмус за истина и за качество.  

Но да се върнем към „Завръщане”.  
„Полъхва кестенов топлик от юг...” – още първата стро-

фа ни очарова с многоцветието на словото. Само пет думи, 
а вече всички сетива са отключени. С кожата си усещаме 
погалването на вятъра, който носи жега и прохлада, гърди-
те ни се изпълват с аромата на кестени, пред очите ни раз-



Алманах Литературно земеделско знаме - том 1 
 

253 
 

цъфтяват белите свещи на кестеновите цветове, вкусът на 
прашеца им е върху устните ни, а слухът ни се докосва до 
петпръстните кестенови листи, шумящи в клоните, в коро-
ните, в горите. Но не това е важното за поета и за лиричес-
кия герой. Вслушвайки се в шепота на природата, ние сти-
гаме до философския въпрос за началото и края, но и до 
онова дълбоко скрито в същността ни родолюбие, което 
кара кожата да настръхва дори във време като днешното, 
когато, в добрия случай, яхвайки идеята за глобализация се 
наричаме граждани на света, а в лошия случай... е лошите 
случаи са много... 

Но каквото и да се случи, по каквито и житейски и фи-
лософски пътища и пътеки да поемем, винаги има едно 
завръщане, което дава стойност на живота: 

 

Къде и да ме води друма 
на моя скитнишки живот, 
ще свърне някой ден към Струма 
под южния озвезден свод. 
 

Макар и различни като стихосложение и изказ, „Завръ-
щане” и следващото стихотворение от две части, „На път”, 
са логически свързани и образуват един диптих, който от-
разява вечното движение в авторовия живот и изразява 
неговата житейска позиция, а именно – пътят и завръщане-
то са неразривно свързани. 

На могъщата и прекрасна природа са посветени „Ог-
ражден планина”, „Маркови кладенци” и „Петрич”, на 
родното село - „Драгуш”. Но не само към природата, близ-
ка и кърмеща с красота, е завръщането на лирическия аз. 
След преминаването през тази най-първична стихия, идва 
ред на следващото стъпало – родителите, човешкият ни 
корен; съпругата, човешкият ни двойник; децата – стреме-
жът ни към завършеност, към съвършенство. На бащата и 
неговия невербален завет е посветено стихотворението „На 
гроба на баща ми” – „Превиваше по цял ден гръб,/ но само 
над земята свята.” Целият житейски и творчески път на 
поета, на земеделеца Кирил Назъров, е озарен от този ба-
щин образ. Но какво е човекът, без гласа на майката – оня 
глас, чуван над люлката, оня глас, слят с природата. Стро-
фите звънят – в речната вода, в небитието, в песента на 
славея, с полета на орела и с крехката красота на забравено 
цветче. Тези две, и следващите две стихотворения, посвете-
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ни на съпругата („Възпев”) и на децата („Бъди”), представ-
ляват един поетичен поглед в миналото, настоящето и бъ-
дещето. 

Стръмен е пътят по духовната спирала на Назъров. След 
природата и семейството, идват онези, които градят общес-
твото. Списъкът им е много къс и без съмнение – неизчер-
пателен - „Христо Ботев”, „Гоце Делчев”, „Чедо на Ограж-
ден” (Антон Попов). Защо поетът е включил точно тези 
личности, не мога да кажа. Това, което мога да кажа е, че с 
удоволствие прочетох стихотворенията, които им е посве-
тил. 

Тръгвайки от природата, минавайки през семейството и 
общестено значимите личности, отново се завръщаме към 
природата. Но тази природа, вече не е същата. В нея нещо 
се е променило: 

 

Тъй както много пролети преди 
тя можеше череши да роди. 
Но плод не иска гладен роб – 
черешата превърна в топ.  
 

Променяйки стихосложението, Назъров постига двоен 
ефект – не само накъсва ритъма на куплета, но и внушава, 
че именно черешата е живата, действена фигура – „тя мо-
жеше череши да роди”... Някак, макар и изгубила предназ-
начението си – да ражда, тя, макар и превърната в топ 
(оръжие за унищожение на живота), остава жизнепораж-
дащата сила. Назъров успява да ни внуши, че този топ, 
направен от череша, няма да сее смърт, а ще роди – свобо-
да... или поне стремеж към свобода. Именно тук, в тази 
симбиоза, в която естеството и обществото се сливат, нами-
ра своята връхна точка и стъпалото, по което тръгнахме с 
„Христо Ботев”. 

Одухотворяването на природата, хуманизирането на 
птици и животни продължава. Все по-нагоре по спиралата 
вървим. Следват „Кълвач”, „Шурец”, „Детски дни”, „Ябъл-
ка”, „Река”... изобилието на образи и звуци ни оставя без 
дъх. Все по-нагоре вървим и... се завръщаме... Пак там, от-
където сме тръгнали. Пак там, в детството, където е първата 
книга, първата приказка, първият стих. Тук вече нищо не 
ни изненадва - тук, където разцъфтяват изразните средства, 
характерни за детската поезия на Назъров. Не само в обра-
зи и сравнения ще намерим сродното между тези стихотво-
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рения и онези, които знаем от „Ловец на дъжд”, „Ало, 
Слънчице”, „Хоровод”, „Буквички скокливи”, „Цветница” 
и разбира се, „Чудесата на децата”. Паралелът между детс-
ката и „сериозната” поезия на Назъров най-добре звучи в 
звукографията –  

 

Твойто бодро „Тра-та-ра” 
се разнася над селцето 
из вековната гора 
и отеква ми в сърцето. 
(„Кълвач”)  
 

Ябълката кичи си клонака  
с бухнали камбанки-цветове 
„Зън-зън-зън” зазвънка всяка – 
с цветен звън пчеличките зове. 
(„Ябълка”) 
 

Мъдро и възпитателно звучи „Песничка за приятелство-
то”. За възрастни или за деца, все едно – Кирил Назъров 
деликатно потупва читателя си по рамото. Приятелски 
жест, или побутване към по-стръмната, към правата пътека. 
Звукографията и тук изиграва своята роля на Оня, който 
нашепва „Щом тупка ритмично сърце до сърце”. За нас 
остава само да чуем този шепот - тупкането на сърцето – 
може би нашето, може би на приятеля, може би на всички 
приятели от детството, от младостта, от идващите дни – и 
рефрена – „приятел се избира по делата”. 

Завръщането към детството, към сърцето и корена на 
приятелството, не е краят на пътя. Сърцето на поета отк-
ликва на страданието и на усещането за общност. Той пос-
вещава две стихотворения на две градчета и техните хора, 
далеч отвъд родния дом, родното село, родната планина – 
„Стражица” (след земетресението от 1986 г.) и „Сичево” (на 
международен творчески пленер от 1996 г.): 

 

О, не страдай Стражице обездомена, 
град мъжествен с име на момиче.  
* * * 
Сичево – гнездо орлово, 
свито още в древността 
тук се ражда багра, слово 
и отлита към света. 
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По този начин не само е отдадено дължимото на широ-
кия свят, не само е прехвърлена границата на личното и 
родината, но е постигнато единство – онова, което е нужно, 
за да продължим по пътя. С „Моят път” и „Животът про-
дължава” ние се изкачваме до върха на спиралата, която 
нарекохме „духовна” и по която тръгнахме с „Оттук Бълга-
рия започва”. Но върхът не е край – той е просто началото 
на безкрая. 

В заключение ще отбележа, че лично мен най-дълбоко 
ме развълнуваха стихотворенията, посветени на пътя – пътя 
на твореца, пътя на личността, пътя към родината, пътя 
навътре към същността и духа, пътя назад, към завръщане-
то и корена...  

Колко мъдрост е нужна, за да се направи разлика между 
„корена” и „извора”, между същността и избора. Да, зав-
ръщането на Кирил Назъров е завръщане към корена, но не 
към извора „Подобно хората е съща/към извора не се зав-
ръща” („Река”). Изворът – като начало на житейския път, 
като начало на поредицата от избори, които всеки прави в 
живота си – като проявление на свободната воля, като въп-
лъщение на съдбата, която градим – този извор не е достъ-
пен за завръщане.   

Но все едно, животът продължава... Животът, като къс от 
вечно течащото време, което все още не сме опитомили: 

 

Изтича времето като река. 
А и животът ми тече така... 
... 
Животът свършва – дълъг или къс, 
но из космичните пространства - 
въздигана или разпъвана на кръст - 
душата винаги ще странства... 
... 
Дни, месеци, години, векове 
от Времето се ронят като листи... 
А писаното в тези редове 
все някой някога ще поразлисти. 
 

Така завършва „Завръщане”-то на Кирил Назъров. 
А нашето? 
 

брой 1/2013 
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„ВИДЯХ ГО СЪС СЪРЦЕТО СИ”... 
 

„През живота си човек среща много хора. С едни се раз-
минава, с други се сприятелява, с трети се свързва за цял 
живот. Истинско щастие е, ако Съдбата ни предостави въз-
можност да срещнем необикновени, изключителни лич-
ности, които напълно покриват представите ни за Човек с 
главна буква”... 

Така започва Пенка Иванова своя разказ „Видях го със 
сърцето си – книга за видния писател и общественик Петко 
Огойски”... Простичко и проникновено, тя споделя с чита-
теля мислите, които я вълнуват при досега й с Петко 
Огойски, човек напълно непознат за нея, който постепенно 
се превръща в ярък огън, осветил нейния свят, накарал я да 
преосмисли, да препрочете историята на тоталитарна Бъл-
гария, житейските битки на хората от близкото минало и 
днес, своя собствен житейски път. Скоро за мен тази изпо-
вед се превърна в мълчалив и вълнуващ диалог... Може би 
защото често прочетените думи отекваха в съзнанието ми 
като мои, може би защото често беззвучно я допълвах, 
вплитах своите впечатления, размисли и оценки, предизви-
кани от докосването ми до човека и твореца Петко Огойс-
ки. Понякога спорех, понякога разбирах, че нещо съм про-
пуснала.  

Трудно е да кажа кога и по какъв повод за първи път чух 
името на Пенка Иванова, но със сигурност бе от Петко 
Огойски. Неговото уважение към възрожденското й дело 
като председател на читалище „Ахинора-2006” в село Яво-
рово, Чирпанско и редактор на читалищния вестник „Ахи-
нора” неусетно се пропи в мен. Нейната биография и про-
фесионален път – акушерка и гимназиална учителка по 
български език и литература, ме накараха да я почувствам 
близка.  

Не е нужно да казвам, че не оставих книгата, преди да 
съм прочела последната страница. Трудно ми е да определя 
жанра на тази творба, която носи белезите и на очерка, и на 
мемоарно-изповедната литература, и на епистоларния ро-
ман (за което способства самобитния, цветен стил на цити-
раните писма на Огойски, както до авторката, така и до 
други личности). Според мен, обаче, най-ценното в книгата 
е задълбоченият литературен анализ върху цялостното 
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писмено наследство на Петко Огойски, оставило трайна 
диря в съвременната българска литература. Макар той да е 
познат автор, с огромно по обем и значимост творчество с 
широко жанрово разнообразие, новият прочит на Иванова 
е интересен, жив, оригинален. Често стилът й и начинът, 
по който вплита в анализа на отделната литературна твор-
ба авторовите личност и житейски път, ме връщаха в детст-
вото и юношеството, към ученическата скамейка, когато 
човек се учи не само да пише и мисли, но и да отстоява себе 
си. В този контекст, неизбежен е паралелът, който Пенка 
Иванова прави между личността и творчеството на Захари 
Стоянов и Петко Огойски, като сравнява „Записки по бъл-
гарските въстания” със „Записки за българските страда-
ния”. Макар и не така директно назован, не може да не се 
усети и внушеният от авторката паралел между личността 
на поета и поезията при Ботев и Огойски. Патриотизмът, 
изразен при Огойски преди всичко като като любов към 
народ и Родина, като гордост от миналото величие и болка 
от днешната нищета на духа и битието, по никакъв начин 
не се противопоставя на възрожденския патриотизъм на 
Ботев и Стоянов.  Прави впечатление как авторовата оцен-
ка за значимостта на тази най-голяма по обем, литературна 
и историческа стойност творба на Огойски (трилогията 
„Записки за българските страдания”) се превръща в стимул 
за написването на цялото произведение „Видях го със сър-
цето си”. Тук е мястото да подчертаем отново – Пенка Ива-
нова е един безпристрастен читател, неангажиран полити-
чески, но човек с жива съвест и живо чувство, и с талант, 
способен да я превърне от читател в автор на произведение, 
което вълнува. 

Погледът през сърцето на Пенка Иванова е дълбок и 
проникновен. След като се запознава с творчеството на 
Петко Огойски, тя осъзнава, че „наред с нашия на пръв 
поглед подреден живот е имало и един друг паралелен 
свят, в който хората са били преследвани, измъчвани, уби-
вани ... единствено заради политическите си убеждения”. В 
книгата си тя докрай остава политически неизкушена, но 
точно това е най-ценното – възможността да видим един 
живот и едно творчество, подчинени на земеделската идео-
логия, на политическата борба за отстояването й, през един 
непомрачен от политика поглед. 
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Текстът е структуриран в 20 глави, предисловие, заклю-
чение и 9 приложения, в които естествено се преливат жи-
тейското и творческото начало в личността на Петко 
Огойски. Графичното оформление и богатия снимков ма-
териал водят читателя към авторовия замисъл и правят по-
лесно „виждането със сърцето”. И обектът на това изслед-
ване със сърце и разум ни гледа ведро, тревожно, замисле-
но... от немного далечната 2010, от 1989, от 1961... По-ранни 
снимки няма. От по-рано идват „зелената грива на довеч-
ния и отвечен Балкан” и „каменните шепи на вирове и 
подмоли” на родното село, идват „трохите от хляба” – мис-
лите, терзали го в затвора, идват стиховете, които събарят 
видими и невидими стени, за да ни преведат към свободата. 

В книгата има много цитати – отделни мисли и сентен-
ции, както и цели стихотворения на Огойски. Можем да 
прочетем отзиви за неговото творчество в различни печат-
ни издания, а също оригинална поезия на други автори, 
посветена на него, както в основния текст, така и в прило-
женията („Отзиви за творчеството на Петко Огойски” и 
„Творби, посветени на Петко Огойски”). 

Всяка от 20-те глави разглежда отделна черта от харак-
тера на твореца – обект на изследването, в който е вплетена 
основна тема от неговото творчество. Трудно, непосилно е 
за читателя да отдели едното от другото. И това е така, за-
щото Петко Огойски е монолитна личност, в която творе-
цът и човекът са неотделими. Това ни внушава с всяка 
страница от книгата си Пенка Иванова. И се опитвам да 
забравя, че познавам героя на нейния очерк, опитвам се 
просто да вървя по трохите, които авторката рони върху 
пътеката, по която ни води към същностните му характе-
ристики, към видяното със сърцето.  

Наред с естествения разказ, в който вплита автобиогра-
фични елементи, историята на запознанството си с Огойс-
ки, както и фрагменти от негови писма до читалище „Ахи-
нора”, Иванова неусетно преминава към задълбочен анализ 
на произведенията на твореца. Не е чудно, че основната 
тежест пада върху трилогията „Записки по българските 
страдания”. Детайлно, с разбиране и чувство, тя ни подна-
ся своя поглед върху проблема.  

Проблем, който има все по-дълбоки измерения и разк-
лонения. Защото тук вече не става дума само за терора на 
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комунистическата държава, упражнен върху огромна част 
от българския народ, не става дума за табуто върху този 
мракобеснически период по време на по-спокойните и до-
волни времена на „зрелия социализъм”... Тук става дума за 
загърбването на историческите факти през последните 23 
години на преход към демокрация, на демокрация... на... 
Става дума за мълчанието днес и за необходимостта то да 
бъде нарушено.  

Тази книга, „Видях го със сърцето си”, е вик към днеш-
ния ден. Още един камък, хвърлен в блатото на днешното 
ни безразличие, на днешното душевно угойство, на днеш-
ния скотски хоризонт. Един пореден опит да бъде наруше-
но мълчанието... Защото без памет, накъде вървим?  

Може би личното ми познанство и личното ми уважение 
към човека и твореца Огойски са оставили отпечатък и вър-
ху прочита ми на книгата и върху тези редове. Дано това не 
ми е попречило да бъда безпристрастна при оценката ми за 
творбата на Пенка Иванова.  

Без колебание ще кажа: 
С пестеливи изразни средства и добър подбор на произ-

ведения и факти, тя изгражда един ярък портрет на Петко 
Огойски и по този начин постига целта си. Без съмнение 
тази книга – един достоен апотеоз на своя герой, е и добро 
доказателство за таланта на своя автор. Тя говори ясно и 
силно за достойнствата и на двамата, единият от които вече 
оставил своята трайна следа в българската литература, а 
другият... за Пенка Иванова това е едно прекрасно начало! 

 
брой 3/2013 
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МИТО ПЕТРОВ 

„ДНЕС И УТРЕ” ПРЕД ЧИТАТЕЛИТЕ 
 

рецензия за книгата на Искър Шуманов 
„Днес и утре” 

 
Колко е бедна нашата емиграция откъм художествени 

произведения! За голямо съжаление, тук не дойдоха стари, 
опитни поети и писатели. Младите, останали като деца без 
родители, се лутат в тъмната емигрантска нощ и търсят 
морална подкрепа, търсят човек, който що-годе да е запоз-
нат с писателстването, за да им помогне... 

Младият и талантлив журналист Искър Шуманов пред-
ставя пред читателите най-хубавите си литературни работи 
– разкази и фейлетони, които озаглавява с лаконичното, но 
изразително „Днес и утре”. 

Авторът вниква в душите на своите герои, направлява 
ги до онзи момент, в който те, в разговори помежду си, раз-
криват напълно пред читателя своите мисли и действия. 
Поместените работи могат да се разделят на три групи. 
Първата – страданията и лишенията на народа ни в поро-
бена България. Именно тези разкази и фейлетони са най-
многобройни. През епичната борба на опозицията много 
млади и стари проявиха нечуван кураж кураж и себеотри-
цание. Характерен пример в малкият герои Мишо. Подс-
лушал разговора на родителите си, той се решава да из-
пълни трудната задача - да занесе бюлетините. Мишо е 
готов на всичко и макар и още малък, той воюва с твърдост-
та на големите. 

Друг типичен малчуган е Възкресенко. Учителката Па-
рашкева, надъхана комунистка, чрез заплахи се опитва да 
го накара да промени името си. Възкреоенко е изключен от 
училището и поема пътя за друго село. Политическият те-
рор в България е отразен най-добре в разказите "Забраве-
ният бъдник'", "Неговата новогодишна честитка", "Дядо 
Минко знае баща си” и други.  

Ще посоча някои от вълнуващите моменти в книгата. 
„Стоица затаи дъх и дори чу как снегът хрупаше под кра-
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ката им. Когато стигнаха замръзналото корито на реката, 
двама изостанаха малко. Три изстрела процепиха ледения 
покой на долината. Първият падна. Двамата отидоха до 
него, счупиха леда и... После с бързи крачки се запътиха 
към селото." 

Съдбата на прогресивните студенти, техният протест 
срещу издевателствата са описани в разказа "Неговата но-
вогодишна честитка”. Преминали през лагерите. след това 
закарани на строителен обект в столицата, където чак през 
декември работят на студ и мраз, тяхната вяра в утрешния 
ден не отслабва. Терорът се усилва, но тайните „петорки” 
работят. При арестуване на Караджата един от петорката 
подписва, след дълги изтезания, декларация и точно срещу 
Нова година се самообесва. Особено драматичен е момен-
тът на срещата на другарите му с изстиналия вече труп. 

Искър Шуманов има зорко око. Той не е изпуснал и дру-
ги комунистически престъпления спрямо народа. За тях 
говорят „Магарето Сталин", „И кочовете дават мляко", „Дя-
до Минко знае баща си", „Милка Йорданова пее"... 

Кьм втората категория разкази спадат онези, които тре-
тират емигрантската действителност. Чрез подбрани из-
разни средства, авторът е съумял да нарисува по-
ложителните и отрицателните герои в емиграция. Възраст-
ният емигрант чичо Мито е един от тези герои. Умислен, 
вечно вглъбен в себе си, той чувства безкайна и неизлечима 
мъка по родния край. Там са очите и мислите му, там е и 
гробът на сина му. И един ден чичо Мито си тръгва обрат-
но за България, но на границата пада убит. С пестеливи 
изразни средства е нарисуван образът на този скромен бъл-
зарин. "На шестия ден полицията пусна новината: Мито 
Равненлията убит близо до българската граница. В джобо-
вете му намерили само една снимка на младеж и оронено 
жито." И по-нататък: ''А, ба, аз все мислех, че този човек не 
беше чист" - коментираше общественикът” - един младок, 
който обичаше да политиканства в лагера. „Нищо не си 
мислил” - пресече го Спас. Той сигурно е поел към родина-
та да си търси живеца човекьт." 

И накрая - към третата група разкази спадат онези, в ко-
ито се говори за бъдещето, за Утре. 

В „Татунчо и неговото параходче" авторът е дал два об-
раза на емигранти - и двамата доктори, служили в минало-
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то на нацистите, а днес стороиници на „новото”. Те са вра-
гове на всичко прогресивно и нямат друга цел в емиграция, 
освен да забогатеят. По цели дни и нощи Татунчо крои и 
прекрорва по какъв начин най-бързо да се сдобие с пари. 
Параход, паракод... Сънува той, че пристига на Варненско-
то пристанище. Мимоходом авторът засяга някои основни 
въпроси. „Да, частна собственост и демокрация. Никой не 
ви отрича правото на собственост върху стоката на парахо-
да... Та демокрацията повелява разпределението на това, 
което сте докарали от Америка - Живеем в изключителни 
времена, Татунчо. Въпросът е как да се спаси този изстра-
дал народ." 

Общо взето, книгата на Искър Шуманов е добра, стилът 
- на висота. Би трябвало само героите да бъдат по-
задълбочено разработени. Но това е само мнение. 

"Днес и утре'' заслужава да бъде прочетена от всеки 
емигрант. Има какво да му хареса и какво да научи. 

 
„Моята МЛАДЕЖКА БОРБА” – публикации във в-к „Мла-
дежка борба”, 1956-1962 г., Париж 
 
брой 4/2012 
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ПЕТКО ОГОЙСКИ 

ЧИТАНКА ПО РОДОЛЮБИЕ И ЧОВЕЧНОСТ 
 
От дълго време следях едно име, което се появяваше във 

вестник „Земеделско знаме”, все под хубави и важни по 
темата си стихове. Мислех си, че това е някой младеж, кой-
то пробва късмета си, защото и книга от същото име не съм 
срещал. Но, дълбоко впечатлен от творбите му, успях да 
науча, че това е дългогодишния учител и зрял поет Боян 
Маринов Илиев, живущ сега в с. Калековец, Пловдивско. 

Но как така, питах се аз, такива творби да са останали 
скрити не само от мене, като активен читател, но и от всич-
ки други, които не получават нашия вестник? И мисълта 
ми ме отнасяше към онези периоди от нашата „даскалска 
поезия” и нейните автори, които разпалваха пламъците на 
националното Възраждане и под чиито куплети (на Добри 
Чинтулов, П. Р. Славейков) гърмяха черешовите топове 
през Април 1876 година... 

Бил съм, макар и не дълго време селски даскал, та зная, 
че точно тези просветни деятели са най-близки до народ-
ния живот, до неговите идилични, но и проблематични 
страни. Те са всичко – и читалищни и църковни настояте-
ли, и стопански и политически ангажирани, особено сега, 
при разкрепостения ни обществен живот. 

Всички тези показатели се оказаха валидни и за учителя-
поет-поета-учител Боян Илиев, така отнемали до днес дни-
те му, че сътвореното пред нощната лампа не смогнал да 
систематизира и огласи пред хората. При това и той, както 
и повечето творци от тези среди, има и още една спънка – 
пословична скромност, честност и неудобство за какъвто и 
да е шум около написаното... 

Но – в събраната по мое настояване група стихотворе-
ния се оказаха такива, които отдавна трябва да бъдат все-
общо достояние. 

Като свръхчувствителна мембрана е трептяло сърцето 
му и е отразявало перото му не само ежедневните събития 
от живота на народа ни, но и кървавите и кървящи още 
български рани от близкото ни и по-далечно минало. Цял 
цикъл от стихове е посветил на святи за всички нас личнос-
ти. 
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Като гражданин, учител и поет Боян Илиев е човек с 
възрожденски дух и нагласа. Основа за това са му дали две 
щастливо допълващи се обстоятелства: Първо, по рождение 
той е от село и второ, че самият той прекарва живота си 
като учител. Тези основни предпоставки, съчетани с нали-
чието на висок поетичен талант, причисляват автора към 
духовната династия на поетите-учители, създавали и създа-
ващи и днес поезия, от каквато имаме осезателна нужда. 

Народностна по дух, с чисто българска лексика, реалис-
тична по образност и ва едри, дори величави по значимост 
теми. 

Пълен и необходим противовес на модните сега словес-
ни еквилибристики с неразгадаемите ребуси на непрехо-
дими асоциации. 

На фона на тези, изсмукани от пръстите тези и антите-
зи, поезията на Боян Илиев е нужна на търсещия читател, 
като току-що разрязан топъл хляб на масата за гладните 
пътници... 

Има и някои тематични открития и подходи в тази не-
голяма сбирка „След изгрева”, както сам авторът я е озагла-
вил. 

Тематичните му открития са непонятно защо позабра-
вените герои от Съединението – Капитан Райчо и Недялка 
Шилева, а също така премълчаваните герои – ГОРЯНИ, 
въоръжените явно и дръзко бранители на народа. Тук те 
намират своя сполучлив огласител пред стените на камен-
ното равнодушие на обществото ни. 

Към героите от по-далечното ни минало, авторът има 
едробуквено заглавие – „ВМЕСТО ПАНАХИДА”, чрез кое-
то показва един по-знаменателен подход. Не възслава, как-
вато вече им е отредена, а търси в подвига им златната 
жилка на моралния и национален пример, който са ни ос-
тавили: 
„... Днес нужни ми са твоите очи, 
да мога в упор грешния да гледам, 
да го накарам в срам да замълчи, 
щом пречил е за общата победа...” 
(из „Изповед пред Дякона”) 

Твърде малко е това, което може да се каже в една рецен-
зия за книга като тази, появила се 17 години „след изгрева” 
на свободата... 
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А в настоящата сравнително тънка книга, освен че всич-
ко си е приемливо-хубаво, всеки добронамерен читател би 
забелязал, че стихотворения като „Моята молитва”, „Юнак 
мома”, „Изповед пред Дякона”, „На българския учител”, 
„Три звезди”, „Вместо панихида”, „Песен за капитан Рай-
чо” могат да бъдат забележими акценти – пилони и в най-
представителната ни национална антология на поезията.  

Поради всичко казано дотук, аз горещо препоръчвам 
стихосбирката „След изгрева” на всички родолюбиви изда-
тели и читатели, както и на всички онези наши сънарод-
ници, за които България днес е само географско понятие. 

И – защото „След изгрева” е една ЧИТАНКА ПО РО-
ДОЛЮБИЕ И ЧОВЕШКА НРАВСТВЕНОСТ. 

 
послеслов на Петко Огойски към стихосбирката „След 
изгрева” (изд. „Бойкинг”, Пловдив, 2007 г.) на Боян Илиев 
 
брой 6/2012 

 

СЪСТОЯНИЯ - НОВО И ОРИГИНАЛНО! 
 
Почти от два месеца на масата ми стои една зелена пап-

ка, към която няколко пъти посягах, и... пак изоставях... 
Трудно ми е да кажа защо. 
Съдържащото се в нея е озаглавено „Състояния”, под 

което, уж мирно, но загадъчно стои уточнението „Хайга”. 
Разгърнах и прелистих редица тълковни, на чуждите 

думи в езика ни, литературни и философски речници и 
справочници, но не открих никъде тази дума! Накрая се 
вгледах в самата й същина – съдържанието на ръкописа и 
автора. И разбрах, че напразно съм търсил, защото авторът 
е поетесата Габриела Цанева... 

Та Габриела е автор на няколко книги – с поезия, белет-
ристика, романистика и публицистика, при това, доказала 
се не само като образована личност (тя е юрист и инженер-
химик), но и като талантлив творец, търсещ нови, най-
съвременни ракурси на своите светоусещания, особено в 
поезията. Само преди две години тя издаде стихосбирката 
„Искам себе си”, която нейният рецензент (Георги Цанков) 
нарича „хайбун” заради композиционните й особености – 
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редуване на стихове и прозаични фрагменти, а аз защо се 
стъписвам пред новата характеристика „хайга” за настоя-
щата й, още по-дръзка постъпка? 

А това не се оказа толкова непонятно, защото своите къ-
си и задъхани констатации тя е и лично илюстрирала с 
визуални живописни декорации, съответстващи на казано-
то с думи. 

Редактирал и рецензирал съм вече над тридесет книги, 
предимно поезия и мемоари, но не и като тази, като тези 
„Състояния”! 

Да си призная, озовах се като в небрано лозе: Уж малки 
чепчици грозде са окичили над стоте й страници, но във 
въздуха й витае мирис на сладост, на предчувствие за лее-
що се от дълбоки кани вино, опиващо до замайване.  

И не можеше да не изпадна и аз в такива „Състояния”, 
каквито със сигурност са опивали и авторката, та е онагле-
дила своите къси текстове с някякси сладки миниатюрни 
изваяния под всеки от тях. 

И ме смайва внезапна мисъл: Ей така отдавна трябваше 
да се пишат и издават стихосбирките, текстът да е нарису-
ван, виден за всеки. Защото си спомням, че като запитали 
един френски селянин какво е това поет, той отговорил: 
Човек, който е написал по средата на листа двусмислени 
безсмислици! 

И така, разбирам, че „хайга” е дума-понятие, хем роде-
ещо се с лаконизма на „хайку”, хем обогатено с изкуството 
на живописта, на пейзажа. И може би това е един бунт на 
талантливия автор срещу сковаността и догмата. 

А както е всеизвестно, Габриела е бунтовно чедо българ-
ско по родова традиция, фамилията й е дала кръвна жертва 
в борбата срещу червената тирания (горянката Цветана 
Попкоева, сестра на баба й), а тя самата беше неотстъпно в 
редиците ни след 10.11.1989 г. 

След всичко казано до тук, мисля, че е достатъчно обос-
новано да приемем Габриела като волнодумна „кръстница” 
на демонстрирания в тази стихосбирка начин, вид, метод, 
способ „ХАЙГА” *  

И това нейно първопроходство, надявам се, ще има в бъ-
деще и своите дръзки творци-последователи. 

Та ето и нагледното й изражение:  
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СЛЕДИ ОТ СТЪПКИ 
Градът заспива  
призори, премигва със 
окото на Луната... 
Следи от стъпки 
върху скреж. Бездомник ли? 
Или денят е почнал? 
И веднага – озвездено небе над контурите на съвременен 

град на фона на лунния диск! 
Има нещо мило, фолклорно, сакрално в „ГАЙДАРЯТ” 

на следващите страници: 
ГАЙДАРЯТ 
Гайдарят свири. 
Пет кучета го слушат 
и сучат песен... 
И - един чудесно изваян гайдар, а пред него, в сънливо 

произволни пози петте кучета го слушат сред дървета и 
треви и преграждат първия от втория стих: 

Свири Гайдарят. 
полето зеленее. 
Кучетата спят -  
сънуват небесните 
сфери... Бяг...и - кръговрат... 
С такава тиха, душехранителна емоционалност е осеяна 

тази най-нова и преоригинална, стихо-картинна книга на 
поетесата Габриела Цанева, положила началото на нов, 
съвременен в своето собствено измерение жанр „хайга” в 
нашата литература (като изключим, че е имало и други 
опити за подобен дизайн на книги, но без необходимата 
вътрешна връзка и усещане за цялостност и затова – без 
успех). 

Щастлив съм да констатирам, че за разлика от тях, Габ-
риела е съвместила в една и съща книга писмословната си 
дарба на лирик с богатия си усет на график…И това не е 
стремеж към забележимост, а трезво вникване в едно пов-
семестно вече явление, което всички виждаме, но нито 
осъзнаваме, нито констатираме! 

Та нали всекидневно, да не кажа и всекинощно, ежеми-
нутно, най-комуникативните медии, телевизията, интер-
нет, т.нар. социални мрежи - фейсбук и други, също, заед-
но с гласовития или писмословен показ на фактите, съби-
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тията и явленията от реалния свят, при всяка възможност 
ги опредметяват и визуално. 

Сега и те би следвало да назовават своя метод с обобще-
ната дума-понятие „хайга”, един синтетичен жанр в худо-
жественото творчество! 

А всеки, който разтвори, прочете и разгледа стихо-
картинната книга „Състояния” на Габриела Цанева ще 
остане трогателно доволен от докосването си до сакралния, 
скрития свят на поетесата, опредметен със словесни и визу-
ални образи. 

 
октомври 2013 г. 
брой 6/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

---------------- 
* Според класическото определение „хайга” е картина, породена 
от конкретно хайку, или друга къса форма на източната поезия 
- синтез на поетично чувство и визуален образ. Традиционната 
японска хайга най-често е рисунка с туш, съчетана с калиграфс-
ки изписан стих. В наши дни художниците, изпълняващи хайга, 
използват основно три категории техники - художествени 
творби, изпълнени с класически изразни средства (рисунка с туш), 
дигитални изображения и фотографии. В тази връзка терминът 
„хайга”, използван като характеристика на настоящото произ-
ведение е малко произволен, тъй като всички илюстрации в него 
са изпълнени от автора на стиховете с класически изразни сред-
ства, характерни за западната живописна традиция. (бел. на 
авт.) 

---------------- 
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ОТЗИВИ 

„СВЕТЛАТА ПЪТЕКА КЪМ ЗВЕЗДИТЕ” 

отзиви за стихосбирката на Габриела Ца-
нева „Светлата пътека към звездите” 

 
Констатацията, че времето в което живеем е един нес-

кончаем порой от бързина и трясък, груб прагматизъм и 
комерсиализъм, сред който човек просто е загубил усеща-
нето си за своето личностно присъствие в света, стана вече 
една банализирана истина. 

Повлечен от този порой, човек все по-малко часове, дори 
мигове, успява да отдели за духовните си потребности. Все 
по-малко пее и танцува, слуша или създава музика, пише 
или чете поезия...  

...Чета, препрочитам и размислям над най-новата книга-
стихосбирка на поетесата, писателката Габриела Цанева. 
Ето, че и нейният живот протича сред гърмящия столичен 
град, че прозаичната й професия на адвокат и обществен 
деятел съвсем не са изсушили в душевността й това, за кое-
то личи, че е родена... 
 
Петко Огойски  

 
Лирическата героиня във всичките поетични творби на 

Цанева не е самотна отшелница, която се е затворила в кула 
на песимизъм, а е личност, която активно анализира живо-
та, за да отрече меркантилното в него, с цел да даде път на 
нравственото, което поетесата одухотворява, като го зареж-
да с благородство, човечност и красота. Нова крачка като 
поетично развитие в тази посока е току-що излязлата тази 
година стихосбирка „Светлата пътека към звездите". 
 
Георги Пинчев  
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 „ПРЕДИ ИЗГРЕВА” 

отзив за сборника с разкази на Стоян Кол-
дов „Преди изгрева” 

За разказите на Стоян Колдов веднага трябва да се каже, 
че нито по съдържание, нито по идеи имат нещо общо с 
онези лигави разкази и романчета, които се виждат с голе-
ми заглавия във вестниците и по книжарските сергии. Не! 
„Преди изгрева” е книга за живота, онзи живот, който ед-
вам преживяхме, за живота на онези, които останаха да 
живеят в историята и не бива да бъдат забравяни!  

 
Искър Шуманов 
 

„МИРЕН ПРЕХОД”   

отзив за сборника с поезия и публицисти-
ка на Иван Селановски „Мирен преход” 

„Мирен преход” е втората книга на земеделеца Иван 
Димитров (Селановски). С нея авторът приятно изненадва 
читателя с многообразието на жанровете: стихотворения, 
епиграми, публицистични статии”.  
 
Василина Андонова 
брой 1/2012 
 

ПРИНУДИТЕЛНИЯТ ТРУД В БЪЛГАРИЯ (1941-1962) 

Литературно земеделско знаме представя 

Новоизлязлата през тази година двуезична книга „При-
нудителният труд в България (1941-1962) - спомени на сви-
детели (на български и немски език), е резултата на един 
изследователски проект, подкрепен от фондация „Памет, 
отговорност и бъдеще” (EVZ), който е осъществен от енту-
сиазирани сътрудници на Института по етнология и фолк-
лористика, с етнографски музей при БАН: доц. д-р Ана 
Лулева, ръководител на проекта, доц. д-р Евгения Троева, 
гл. ас. д-р Петър Петров и доц. д-р Валентина Шарланова, а 
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преводът от български на немски език е направен от д-р 
Бригит Игла. 

Тази значима по съдържание и тематична разработка 
книга е плод на дългогодишна къртовска работа от нейни-
те съставители – неуморно събирани и систематизирани 
данни от архиви, издавани публикации, печатни произве-
дения с мемоарна тематика и интервюта с все още останали 
живи свидетели, преминали през лагерите и огнената сти-
хия на две тоталитарни системи: национал-социализма и 
комунизма и подлагани на принудителен труд - „една реп-
ресивна мярка” спрямо политическите противници на тези 
системи.  

Това е едно вълнуващо четиво със своята интерпрета-
ция, която предизвиква широк обществен резонанс. В кни-
гата се срещат и познати имена на земеделци, като Радичко 
Радичков, Павел Каръков, писателите Петко Огойски и 
Иван Селановски и други. 

 
брой 5/2012 
 

А БЯХ САМО НА 17 ГОДИНИ 

отзив за книгата на Бойчо Огнянов 

През настоящата 2013 г. излезе от печат книгата „А бях 
само на 17 години” - второ издание, чийто автор е Бойчо 
Огнянов, (не литературният герой на Иван Вазов от романа 
му „Под игото”, а живият страдалец от комунистическите 
преизподни, вече покойник). Книгата му, по своята тема-
тика е едно вълнуващо четиво. Негримирана илюстрация 
на нечовешки мъчения, които предизвикват сълзи у четя-
щия. Тя завладява с искреността на описаните спомени и 
ни запознава с неистовата жестокост – варварски прийом на 
изтезания от ДС. В нея авторът, без злоба и помен от ре-
ванш, адресира написаното като послание, не само към 
своите съвременници, но отправя и въпиещ зов към идните 
поколения – да знаят и винаги да помнят тези 45 години от 
историята, години, изпълнени със смразяваща бруталност, 
стигаща до садизъм в десетките концлагери, осеяли роди-
ната ни – Ножарево, Заград, Белене, Ловеч, Скравена... Да 
помнят зловещата и костелива ръка на ДС. Спомените на 
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Бойчо Огнянов не са само една исконна изповед на изжи-
вяното от него едва на 17 години, не са и една мажорна 
гама, преливаща в минорно съзвучие – те са присъда, зак-
линание, разобличителен документ към онези времена на 
вилнеещ комунистически терор. 

Книгата му „А бях само на 17 години”, чийто словесен 
акварел рисува с неповторими багри, черните краски на 
едно черно минало, беше представена на 5 юни 2013 г. в 
клуб „Синият лъв”, град София. Представянето й бе удос-
тоено с присъствието на президента на България за перио-
да 1997-2002 г. г-н Петър Стоянов, председателят на поли-
тическа партия Обединени земеделци г-жа Петя Ставрева, 
организационния секретар на БЗНС Сашо Стоянов, предс-
тавители на Съюза на писателите земеделци, съпругата, 
внуци и правнуци на автора, много сдружени земеделци и 
общественици. Топли и трогващи думи изказаха за книгата 
и нейния автор Бойчо Огнянов експрезидента Петър Стоя-
нов, лидерът на Обединени земеделци Петя Ставрева, 
внучката на автора Лидия Огнянова и други. Водещият на 
представянето поетът Румен Леонидов прочете откъси от 
книгата, които прозвучаха в душната зала като тревожна 
камбана – ХОРА БДЕТЕ! НИКОГА КОМУНИЗЪМ!!! 

 
Иван Селановски 
брой 4/2013 
 

ВЪЛНУВАЩИ СПОМЕНИ 

отзив за книгите на Георги Константи-
нов „Адски калейдоскоп” – том 1 и 2 

Мнозина от политическите затворници през годините 
от 1953 до 1962 познават Георги Константинов – Анархиста, 
като непримирим антикомунист, който 2/3 от присъдата 
си е изтърпял в карцери и режимни отделения, което го 
довежда до психическа депресия. Знаят също, че през 1953 
г., дни преди смъртта на Сталин, той е инициатор и изпъл-
нител по взривяването на бронзовата му статуя в Борисова-
та градина (Парк на Свободата), за което е осъден на 20 
години, от които изтърпява почти половината. 
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Но малцина познават неговото необикновено перо на 
разказвач, което е потопено в кървавите преживявания на 
десетки негови колеги и от него лъха с неудържима сила 
сарказъм към „копоите” от Държавна сигурност в книгите 
му „Адски калейдоскоп” – І и ІІ том. 

 
Иван Селановски 
брой 5/2013 

 

ОЩЕ ЕДНА КНИГА ПРЕЗ 2013 

Литературно земеделско знаме представя 
книгата на Емил Цветков „Бележки по исто-
рията на село Селановци” 

Тази година излезе книгата „Бележки по историята на 
село Селановци” от писателя краевед Емил Д. Цветков, коя-
то в-к „Литературно земеделско знаме” представя на чита-
телите. 

Това е един огромен, многогодишен труд по дълголет-
ната история на едно китно и голямо крайдунавско село 
Селановци - от древни времена, та чак до наши дни.  

Авторът с голяма любов и авторска вещина е проследил 
етнографският, политико-икономически и духовен живот 
на своето родно село с неговата първична нравственост, с 
неговите първи хора, които са дали облика му. Не е про-
пуснал, също така и щрих от перипетиите на неговото пат-
риархално развитие, като се започне от идването на рим-
ляните по тези места през І век пр.н.е. и се мине през годи-
ните след освобождението от османско иго до 09.09.1944 г. и 
през 45-годишния социализъм до 10.11.1989 г. и се стигне до 
нашето съвремие, наречено „мирен преход”. 

Емил Цветков, в книгата си „Бележки по историята на 
село Селановци”, обобщавайки цялата палитра от развити-
ето на своя роден край в дни на възход и падение, в разде-
лите й „Обществено-политически живот” и „Изявени села-
новчани” е включил и съселянинът си Иван Селановски, 
без да го познава. За неговия живот и за дейността му е на-
учил от архивите на Държавна сигурност. Този труд на 
автора е една илюстрация на обективизъм, която не е осе-
нена от политически подбуди и пристрастия. И - накрая 
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завършва книгата си, в която като вълнуващ акорд звучи 
стих от Пламен Григоров – „С тебе пораснах и с тебе оста-
рях”. 

 
брой 6/2013  
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РЕДАКЦИОННИ СТАТИИ 

КИРИЛ НАЗЪРОВ И ДЕЦАТА – ХУБАВАТА КНИГА ВИ-
НАГИ ЩЕ ИМА ПРИЯТЕЛИ 

 
По покана на няколко училища поетът-земеделец Ки-

рил Назъров проведе вълнуващи срещи с ученици от Бла-
гоевградска и Софийска области. 

Навсякъде срещите преминаха при емоционална твор-
ческа атмосфера. Учениците рецитираха негови стихове, 
пяха песни по негови текстове, задаваха любопитни въпро-
си, получаваха автографи от последната му книга „Чудеса-
та на децата”... 

Особено вълнуваща бе последната му среща, която се 
състоя на 4 май с учениците от началните класове на учи-
лище „Христо Ботев” в с. Лесново, Софийска област. На 
срещата присъства и писателят-земеделец Стоян Колдов, 
който живее в родното си село. 

Творческите срещи бяха организирани по случай Сед-
мицата на детската книга, която все още се провежда в мно-
го български училища и доказва, че хубавата книга винаги 
ще има много приятели. 
 

„ЗАСКРЕЖЕНИТЕ ПТИЦИ” И ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА ОП-
РОВЕРГАВАТ МНЕНИЕТО, ЧЕ БЪЛГАРИНЪТ НЕ ЧЕТЕ  

 
При голям обществен интерес се състоя премиерата на 

най-новата стихосбирка на Габриела Цанева “Заскрежени 
птици” в столичната книжарница „Хеликон-България”. 
Водещ на събитието бе Кирил Назъров, а литературният 
критик Георги Цанков представи творчеството на поетеса-
та. Сред гостите бяха известни политици и интелектуалци 
като Георги Пинчев, Петя Ставрева, Сашо Стоянов, Стефан 
Цанев, Виктор Чучков, Иван Селановски, както и по-
младите творци Татяна Атанасова, Весислава Савова, Донко 
Найденов, приятели и почитатели. 

В рамките на традиционния Маратон на четенето, орга-
низиран от Българската библиотечно-информационна 
асоциация, книгата бе представена и в РБ-„Любен Караве-
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лов”. Директорката на културния институт Теодора Евти-
мова откри събитието, като уточни, че то се реализира и с 
подкрепата на книжарница „Хеликон“-Русе, а журналист-
ката Лилия Рачева направи деликатен анализ на произве-
дението. По време на срещата се разгоря дискусия относно 
ролята на твореца в обществения живот и отговорността на 
индивида за развитието на обществото.  

Оказа се, че книжките не достигнаха до всички, които 
пожелаха да имат автограф от автора, което опроверга ши-
рещото се мнение, че българинът вече не чете. 
 
брой 3/2012 
 

ВЕЧЕР НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ПОЕЗИЯ НА БЛАГОВЕЩЕ-
НИЕ 

 
25 март, Благовещение...  
За сдружените земеделци от София този ден, освен сак-

рален християнски празник и символ на настъпващата 
пролет, вече дълги години е и ден на земеделската поезия. 
Въпреки всички трудности, Софийската градска организа-
ция, представлявана от Силвия Манчева, политическото 
ръководство на партия Обединени земеделци и Съюзът на 
писателите земеделци в България запазиха традицията. 

Поетичният празник бе открит в залата на БСДП от 
Габриела Цанева, редактор във в-к „Литературно земеделс-
ко знаме”. Тя припомни, че поетите и писателите земедел-
ци винаги са били в предните редици на земеделското 
движение. А поетичното слово има дълбоки корени в Земе-
делския съюз, защото един от създателите му е поетът Цан-
ко Бакалов Церковски, а поет и публицист е бил и водачът 
и идеологът на БЗНС Александър Стамболийски. Петя 
Ставрева, председател на ПП „Обединени земеделци” се 
обърна към присъстващите с топли и вълнуващи думи – 
„Благовещение е един от най-светлите християнски праз-
ници. Хубаво е, че ще отбележим деня със слово. Поезията е 
вдъхновявала земеделците в тяхната борба за един по-
добър и справедлив свят.” 

Иван Селановски, секретар на СПЗБ и редактор във в-к 
„Литературно земеделско знаме” призова присъстващите 
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да почетат с минута мълчание паметта на земеделския дея-
тел и публицист, депутат в VІ и VІІ ВНС Иван Гинчев, по-
чинал само преди часове. 

Водещата Габриела Цанева, редактор във в-к „Литера-
турно земеделско знаме”, влезе в ролята си на поет и раз-
ведри присъстващите със светлото чувство, струящо от сти-
ховете й, вдъхновени от пролетта. След това дойде ред на 
Татяна Атанасова, журналист от в-к „Народно земеделско 
знаме ХХІ”. Със звънък глас и строфи, тя нарисува буйния 
танц на млада циганка, олицетворение на пролетта и раж-
дащия се живот. Маргарита Нешкова, след няколко стиха, 
посветени на любовта, върна публиката към трудното нас-
тояще и трудното отстояване на житейската позиция, чрез 
политически ангажираната си поезия. 

А Милена Филипова, с нежна настойчивост напомни 
темата на вечерта – Благовещение, не само като символ на 
пролетта, но и като ден за почит към майката, към божест-
веното начало и вечната човешка любов. 

Вяра Дамянова с вълнение прочете стихове от книгата 
си, подготвяна за печат „Всичко е вълшебно”, с което про-
вокира любопитството на бъдещите си читатели, днес въз-
торжени слушатели. 

И когато всички мислеха, че поетичната вечер е към своя 
край, дойде ред на ветераните на земеделското поетично 
слово.  

Живка Танчева, земеделка и поетеса от Бяла черква, из-
расла под сенките на същите дървета, под които Цанко 
Церковски е  бленувал своите песни, рецитира стихове, 
пропити с дъха на земята и земеделската идея от стихос-
бирката си „Цвилят гривести коне”: 

В борбите ти живях и много страдах, радвах се и пях, 
на колене падах и се питах: 
достатъчно ли чиста за идеите ти бях? 
..... 
Освен такава, друга участ нямам 
.... 
да бъда друга аз не пожелах. 
Нейният звучен и искрен глас не остави никого равно-

душен. Залата избухна в ръкопляскания, след които беше 
трудно Иван Селановски да продължи. Но, изглежда, пое-
тите-земеделци от по-старото поколение имаха още какво 
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да покажат. С артистичен жест-поклод към Живка Танчева 
и с мощен глас Селановски влезе в диалог: 

Ти помниш ли, връстнице моя? 
Ти помниш ли годините на мрака, 
зловещо падналата дълга нощ?.. 
Смъртта, която дебнеше в сумрака 
със тихи стъпки и свирепа мощ! 
Думите на Селановски, олицетворил в себе си мъчени-

кът-творец, защитавал своята земеделска идея с цената на 
дълги години агония в комунистическите лагери и затвори, 
изпълниха отеснялата зала със сенки от тоталитарния ад, от 
миналото на мирния преход, от днес... 

Накрая Таня Дилова, издател и председател на клуба на 
жените земеделки в София, представи стихове на Данаил 
Бумбаров от стихосбирката му „Жажда”. 

Думите на водещата Габриела Цанева, с които закри ве-
черта на земеделската поезия на Благовещение останаха да 
отекват в сърцата на сдружените земеделци – „Скъпи прия-
тели и съидейници, надявам се, че тази поетична вечер 
развълнува душите ни и ни оставя по-силни, по-
вдъхновени и с повече вяра в собствените сили и в способ-
ността ни да се преборим за земеделската идея и да наме-
рим своето място в днешното бурно време, в което отново 
трябва да се борим за ценностите на демокрацията”. 

Ще успеем ли? 
 

брой 3/2013 
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