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АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 

Роден на 1 март 1879 г. 

Убит на 14 юни 1923 г. 

МИСЛИ НА АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 
 
  х  х  х 
Аз ценя живота на човека не по изживените години, а по 

количеството и качеството на изпълнения дълг. 
 
  х  х  х 
Моето убеждение е, че в богатството и охолния живот не 

се състои щастието, макар мнозина така да го търсят. 
Щастието не бива и не може да се търси вън от нас, то 

винаги е в нас, в нашите дела… 
 Политическите партии остаряват и умират. На тяхно 

място идват съсловните политико-обществени организа-
ции…  

Политическите котерии водят борба в името на матери-
ални блага. Това е борба за завладяване на държавната 
власт, за превръщане на тая власт в средство за охрана и 
забогатяване за сметка на държавното съкровище. Има ли 
по-осъдително, по-престъпно, по-пакостно от това? 

 
  х  х  х 
Аз намирам идеалната и красива смърт на твореца 

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 изпълнението на дълга. 

 
брой 1/2019 
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ДОРА ГАБЕ 

Родена на 28 август 1886 г.  

Починала на 16 ноември 1983 г. 

ОБИЧ 
 
Нашето небе е тъй дълбоко,  
нашите звезди са тъй големи  
и земята наша е безкрайна,  
а се сбира цялата в сърце ми! 
 
Ти ли, моя майчице направи  
тая обич толкова голяма,  
че света във нея се побира,  
че в света на нея равна няма? 
 
Че прегръщам с обичта си, майко,  
нашата земя, с цветя покрита,  
с пресен дъжд на пладне оросена  
и с дъга, на златен сърп извита. 
 
Че ми греят право във сърцето:  
златно слънце, ниви позлатени,  
утрин рано сребърна зорница,  
в топла вечер облаци червени! 
 
Нашето небе е тъй дълбоко,  
нашите звезди са тъй големи  
и земята наша е безкрайна,  
а се сбира цялата в сърце ми... 
 

брой 3/2018 
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НИКОЛА ПЕТКОВ 

ПОСЛЕДНИ ДУМИ НА НИКОЛА ПЕТКОВ В СЪДА 
 
    На 16 август 1947 г. Никола Д. Петков е осъден на смърт.  
    Присъстващите на процеса френски журналисти Пол Вер-

ние и Жан Бернард предават последните му думи в книгата 
„Делото Петков“, издадена през 1948 г. в Париж. Предлагаме 
откъс от нея на нашите читатели. 

-Господа съдии, след като изслушах изказванията на 
свидетелите, речите на обвинението и защитата, със спо-
койна съвест и давайки си сметка за моята отговорност 
пред българското правосъдие и към политическата органи-
зация, към която принадлежа и за която винаги съм готов 
да дам живота си, мога да декларирам следното: 

   Никога не съм вземал участие в нелегална дейност, на-
сочена срещу властта от 1944 г., чиито създател съм и аз. 
Член съм на Българския земеделски народен съюз от 1923 г. 
Неговите основни принципи са: мир, свобода, народовлас-
тие. Единствените му оръжия са бюлетината за гласуване и 
пресата. БЗНС никога не е прибягвал до организации със 
секретни действия и конспирации, никога не е участвал в 
преврати и винаги е бил жертва… 

Кървавият преврат от 9 юни 1923 г. свали земеделското 
правителство и унищожи лидерите на земеделското дви-
жение начело с Александър Стамболийски.  

Аз подадох оставка от правителството на Отечествения 
фронт, защото така реши изпълнителният комитет на Зе-
меделския съюз.  

След като минах в опозиция, до момента на арестуване-
то ми не съм преставал да работя за разбирателството меж-
ду Земеделския съюз и Работническата партия. Никога не 
съм служил на реакционни сили в България и чужбина. 

Господа съдии, от две години срещу мен се води най-
жестоката кампания, която някога е била насочена срещу 
български политик. Аз понесох всичко без да се оплаквам. 
Ще понеса с кураж и това, което ме очаква по-нататък, за-
щото това е неизбежна съдба в тъжната действителност на 
българската политика. 

Като скромен работник в политическия живот аз нямам 
право да се оплаквам, защото двама смели политически 
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мъже – Димитър Петков и Петко Д. Петков бяха жестоко 
убити като предатели по улиците на София. 

Господа съдии, сигурен съм, че вие ще оставите настра-
на политическите съображения, които нямат място в една 
съдебна зала,  

Убеден съм, че ръководейки се от Вашата съдийска съ-
вест, поне така се надявам, ще издадете една оправдателна 
присъда…  

   
На 23 септември около 00, 15 ч. е изпълнена смъртната при-

съда. Според решението на „Народния“ съд „врагът на отечест-
вото“ трябва да бъде умъртвен чрез обесване. Но архивни доку-
менти и свидетели показват, че големият демократ е измъчван 
жестоко и убит зверски с чукове по главата, след което мъртъв е 
провесен на въже.  

 
брой 3/2019 
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СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ 

Роден на 5 септември 1896 г. 

Убит на 27 април 1925 г. 

НА СЕЛСКИЯ ВОЖД АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 
 
Животът – туй е битка непрестайна,    
а в битката е истинский живот! 
Бори се, пръв бъди в борбата сяйна    
и ти ще имаш обичта безкрайна     
на земеделския народ! 
 
И все напред без страх и колебание,    
и никога не спирай своя ход -    
макар през тъмни мъки и страдание    
върви напред без страх и колебание 
към светлина и нов живот! 
 
И винаги с нестихващо стремление   
ти бодърствай с изправена глава  
и враговете гледай със презрение,   
че тебе цял народ те призова 
 родината да водиш към спасение! 
 
И нека празний шум не те смущава   
на  твоите безчисли врагове -     
победний устрем нека не престава   
и нека всеки ден те приближава    
къмто мечтани брегове! 
 
Животът – туй е битка непрестайна,   
а в борбата – истинский живот! 
Ти пръв бъди в борбата светлосяйна   
и ти ще имаш любовта безкрайна   
на земеделския народ! 
 

брой 1/2019 
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ТРИФОН КУНЕВ 

Роден на 20 февруари 1880 г.  

Умира на 1 февруари 1954 г. 

 

ИЗ „ЖИТИЕТО НА СВЕТАГО ТРИФОНА” 
 
Според богомилското сказание, написано от вдъхнове-

ния богомил, любим ученик на самия поп Богомил, Кирил 
Босота, великомъченик Трифон се подвизавал през тъмно-
то време на Ирода, който отсече главата на Йоана предтеча. 
Трифон Назаретски, прочее, бил човек книжовен и даже 
бил поставен от Ирода да ръководи книжниците и фарисе-
ите в Юдея. Той бил обграден от тиранина с много почести 
и благополучие, които могли да направят личния му живот 
безгрижен. Но преподобният, като гледал как се притесня-
ва простият еврейски народ и как Ирод, Иродиада, Сало-
мея и техните сподвижници искат да предадат свещената 
земя на Аврама на безверниците – езичници от Рим, отх-
върлил с отвращение иродовите почести и започнал да 
проповядва между своите братя. Неговите проповеди ми-
навали като светкавици по тъмното небе на изплашения 
народ и като събуждали вярата и свободолюбието на юдеи-
те, докарали до ярост Ирода и приближените му. 
Именно тази ярост на тираните причинила мъченическия 
край на народния будител: той бил посечен по заповед на 
тетрарха Ирод. 

Такова е богомилското сказание и то така осветлява 
личността на светаго Трифона, че ние можем да го честваме 
не само като покровител на лозята и виното, а и като пат-
рон на народните свободи, за които той е приел мъчени-
чески венец. 

И за да допълним списъка на богомилското сказание, 
ние ще прибавим едно такова заключение: нашият духовен 
вдъхновител свети Трифон е бил осенен от небесата да но-
си в сърцето си непобедимите светлини на свободата, по-
ради която причина той, изпълнявайки дълга си към своя 
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народ, е предпочел да загине, но не да се откаже от свобо-
дата.  

Подобно велико посвещение са получили всички ония, 
които дадоха живота си за българската свобода и в тия не-
победими светлини ще блестят завинаги образите им в на-
родното съзнание… 

 
"Ситни-дребни като камилчета" (1946) 
брой 1/2018 

 
ЗАПЛАКАЛА Е ГОРАТА ЗАРАДИ СТАМБОЛ ВОЙВОДА 

 
Скоро след зверското убийство на водача на БЗНС Ал. 

Стамболийски 
за него са създадени народни песни, които се запяват из 

цяла България.  
Най-популярната песен за Стамболийски, която се пее 

по села и градове е „Заплакала е гората…”   
Неин автор е Трифон Кунев, но скоро тя се превръща в 

народна. Известният поет и земеделски деец я написва по 
мотиви и в тоналността на популярната песен за славния 
Индже войвода. 

 

ЗАПЛАКАЛА Е ГОРАТА 

 
Заплакала е гората    
и на гората листето,    
мъже по черни угари,    
вдовици в черни забрадки,    
заплакали са полята     
и на полята листата,    
селяци по занданите,  
сираци по мегданите    
заради Стамбол войвода: 
 
„Де да е Стамбол да доди,      
земята редом да види,   
земята ни се почерни 
гората попар удари,        
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полята слана ослани,   
в селата вихър помина,                           
клети селяци размята -    
кой по тъмни зандани,    
кой по стръмни балкани,    
кой по пуста чужбина! 
                                  
Де да е Стамбол да доди,     
буйна му снага да видим,    
огнени очи да светнат,    
мъжки му думи да чуем,    
мъките да ни развее!”  
 
Тече Мрица кървава,    
никому дума не казва    
какъв е юнак загинал     
до китните й брегове,     
какви е думи издумал     
за рода и за народа,    
какви е мъки понесъл     
за тия черни селяци,   
за тия клети сираци,    
за тия кутри вдовици! 
 
Тече Марица кървава,     
никому думи на казва 
заради Стамбол войвода! 
 

брой 2/2018 
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ХРИСТО БОТЕВ 

Роден на 6 януари 1848 г. 

Убит на 1 юни 1876 г. 

В МЕХАНАТА 
 
Тежко, тежко! Вино дайте! 
Пиян дано аз забравя 
туй, що, глупци, вий не знайте 
позор ли е или слава! 
 
Да забравя край свой роден, 
бащина си мила стряха 
и тез, що в мен дух свободен, 
дух за борба завещаха! 
  
Да забравя род свой беден, 
гробът бащин, плачът майчин, - 
тез, що залъкът наеден 
грабят с благороден начин, - 
 
грабят от народът гладен, 
граби подъл чорбаджия, 
за злато търговец жаден 
и поп с божа литургия! 
 
Грабете го, неразбрани! 
Грабете го! Кой ви бърка? 
Скоро той не ще да стане: 
ний сме синца с чаши в ръка! 
 
Пием, пеем буйни песни 
и зъбим се на тирана; 
механите са нам тесни - 
крещим: "Хайде на Балкана!"  
 
Крещим, но щом изтрезнеем, 
забравяме думи, клетви, 
и немеем и се смеем 
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пред народни свети жертви! 
  
А тиранинът върлува 
и безчести край наш роден: 
коли, беси, бие, псува 
и глоби народ поробен! 
 
О, налейте! Ще да пия! 
На душа ми да олекне, 
чувства трезви да убия, 
ръка мъжка да омекне! 
 
Ще да пия на пук врагу, 
на пук и вам, патриоти, 
аз вече нямам мило, драго, 
а вий... вий сте идиоти! 
 
брой 2/2018 
 

  



      
 

31 
 

ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 

Роден 17 септември 1898 г.  

Умира 18 юни 1923 г.  

ТЪЛПИТЕ 
 
В тълпите смълчана е буря незнайна; 
стопено е слънцето в тях. 
И често, сред гълъбов прах, 
опасват града те с верига безкрайна 
и в тази верига от роби се движи 
и черния облак на днешните грижи, 
и светлия призрак на празник свещен — 
свещения утрешен ден! 
За подвиг тълпите ги ражда земята, 
за подвиг безумно велик. 
И подвига им е безлик. 
кат' млечния път разпилян в небесата, 
където се сплитат сребристи огньове, 
които не може око да улови. 
а все пак сияние чудно пламти 
в тез бледи, незрими звезди. 
В тълпите е скрита душата велика — 
душата на новия свят. 
И в шумния каменен град, 
когато борбата на пристъп ги вика — 
тълпите заливат гърмящи площади, 
тълпите люлеят грамадните сгради 
и блика душата във порив крилат — 
душата на новия свят. 
 
брой 4/2018 
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ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 

Роден 28 октомври 1869 г. 

Умира 2 май 1926 г. 

СТИГА ДУМИ 
 
Стига думи, стига плач, 
стига сълзи лицемерни. 
Сит е горкият орач 
на одумки злонамерни! 
 
Сит е целия народ 
на усмивки примамливи - 
той веч видя техний плод, 
знае техний сок горчиви. 
 
Знае вече, че медът 
е примесен с яд отровен - 
веч години се редят 
се на думи - шум вековен. 
 
Стига, братя, празна реч - 
голи думи, залъгалки - 
за дела е време веч, 
стига се ний да сме малки! 
 

брой 4/2019 
 
 
 
 



      
 

33 
 

 

II. УВОДНИ МАТЕРИАЛИ,  

СТАТИИ,  

ПУБЛИЦИСТИКА 
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РЕДАКЦИОННИ СТАТИИ 

ТРИФОН КУНЕВ – НЕПРИМИРИМ БОРЕЦ ЗА ДЕ-
МОКРАЦИЯ И СПРАВЕДЛИВОСТ  

 
Роден е в с. Ъглен, Ловешко, където завършва основно 

образование.  
Завършва право в Софийския университет и работи ка-

то журналист в различни вестници.  
Пише чудесна поезия в духа на народната песен, както и 

лирика.  
Участва в Първата световна и в Междусъюзническата 

войни…   
Трифон Кунев е първият председател на Съюза на бъл-

гарските писатели след 9 септември 1944 г. Но… за кратко – 
до март 1945 г. .. 

Между 1945 и 1950 г. е редактор на списание „Изкуство“, 
както и на официоза на БЗНС – Никола Петков вестник 
„Народно земеделско знаме“, където води рубриката „Сит-
ни, дребни като камилчета“. В нея Трифон Кунев публику-
ва редица фейлетони, в които защитава основните демок-
ратични свободи, в противовес на опитите за налагане на 
комунистически диктатура и тоталитарен режим в края на 
40-те години в България. Неговата политическата сатира 
достига своя връх в една стройна поредица от коментари 
върху обществените процеси по онова време, чиито твор-
чески синтез е олицетворен във фейлетон със заглавие 
„Имало е по-тежки времена, но по-подли никога!“. 

Публицистиката на Трифон Кунев предизвиква силното 
недоволство на властите и лично на комунистическия во-
дач Георги Димитров. В своя реч на 2 юни 1946 година той 
подлага Кунев на остри нападки и заявява, че такива като 
него „трябва да отидат в архивата на историята, защото са 
ненужни и вредни“.  Няколко дни по-късно, на 8 юни 1946 
година, Трифон Кунев е жестоко пребит в редакцията на 
„Народно земеделско знаме“, след което е затворен 
в Централния софийски затвор. Освободен е на 8 ноември, 
след като е избран за народен представител от опозиция-
та.    След обесването на Никола Петков и ликвидацията на 
парламентарната опозиция процесът срещу Кунев е под-
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новен и през ноември 1947 година той е осъден на 5 години 
затвор. 
 
брой 1/2018 

 

СЪЕДИНЕНИЕТО 
 

Съединението е актът, с който на 6 септември /18-ти 
стар стил/ 1885 година двете изкуствено разделени части 
на България се съединяват.   

Източна Румелия се отцепва от Османската империя и 
се обединява с Княжество България, противно на решения-
та на Великите сили на Берлинския конгрес. 

До Съединението се стига след народни бунтове в много 
селища в  Южна България, координирани от Българския 
таен централен революционен комитет.  

В резултат на военен преврат, оглавен от майор Данаил 
Николаев, османският губернатор в Пловдив Гаврил Кръс-
тевич е свален от власт и заменен от администрация, наз-
начена от българският  княз Александър първи. 

С изключение на няколко изолирани сблъсъци, Съеди-
нението е осъществено без кръвопролития, защото то сбъд-
ва мечтата на българския народ. Територията и население-
то на Княжество България се увеличават съществено. 

Но съседни държави се плашат, че България става голя-
ма. Така избухва Сръбско-българската война/ноември 1885 
г./   

Това подтиква съседните балкански държави да се обе-
динят трайно срещу идеята за автономия на Македония и 
Одринско. Със Съединението и успешната му защита бъл-
гарите постигат първия етап от националното си обедине-
ние и ревизията на Берлинския договор.  

За съжаление идеята за цялостно националното обеди-
нение вече не се осъществява. 

 
брой 3/2018 

 

ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 
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През последните месеци от своя живот Христо Смир-
ненски написва острата си, дълбоко философска сатира 
„Приказка за стълбата“.  „Посветена на всички, които ще 
кажат „Това не се отнася до мене.“  

Само това безсмъртно и вечно актуално произведение да 
беше написал той пак щеше да остане като един от най-
големите български творци на словото. Още по-убедително 
доказателство за тази констатация са  двете му издадени 
приживе книги  „Разнокалибрени въздишки в стихове и 
проза“ (1918) и стихосбирката „Да бъде ден!“ (1922). 

За съжаление през 1921 г. поетът се разболява  от пара-
тиф. Здравословното му състояние ту се подобрява, ту от-
ново идват кризите. 

Ето какво разказва неговата сестра Надежда Измирлие-
ва:  

„…На 5 юни 1923г. преди обед седна да пише и ме помоли по-
малко да влизам при него. Часът е 12. Обедът е готов. Бързам да 
се похваля с точността си, но думите ми замръзнаха на устата. 
Столът на писалищната маса е празен. Листата на масата са 
пръснати. Христо лежи на леглото смъртно бледен. 

Възглавницата, покривката на леглото и всичко наоколо е из-
цапано с кръв. Слаб, сподавен глас. Две влажни, тъжни очи, впи-
ти в мен, две кротки, кадифено меки, налети със сълзи очи, ши-
роко разтворени, очакват помощ… Не смеех да оставя Христо 
сам. Нямаше кой да повика лекар. Кръвоизлиянието беше много 
силно. Успях да му дам малка първа помощ… Двучасовата мъ-
чителна тишина беше прекъсната от идването на Же-
ня/сърдечната приятелка на Христо Женя Дюстабанова/. Тя 
остана при него, а аз изтичах за лекар. Медицинската помощ 
закъсня. Подобрение не настъпи…Вече беше късно. Всички по-
нататъшни грижи на лекари и близки бяха напразни. Милярна 
туберкулоза разруши дробовете на Христо…” 

Въпреки ранната си смърт, щедро надареният поет 
Христо Смирненски остава завинаги в съкровищницата на 
българската литература като един вечен юноша, едно 
„слънчево дете“, както го нарече в онова време писателят 
Антон Страшимиров. 

 
брой 4/2018 
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ПОЧИНА ТОДОР КАВАЛДЖИЕВ! 
 
На 8 февруари, политици, близки и приятели се прос-

тиха с Тодор Кавалджиев, вицепрезидент на България от 
1997 до 2002 г. На поклонението в църквата „Св. Седмочис-
леници“ присъстваха президентите Румен Радев и Петър 
Стоянов. Третият вицепрезидент на България - Тодор Ка-
валджиев почина на 6 февруари, на 85-годишна възраст. 
Ето какво споделиха: 

Петър Стоянов, президент на България 1997-2002 г.: „За 
разлика от повечето хора, които по времето на комунизма 
казваха: „такова беше времето“ и бяха готови на всякакви 
компромиси, той предпочиташе да бъде в концлагери и 
затвор, и въпреки това да не променя политическите си 
убеждения.“ 

Иван Костов, премиер на България 1997-2001 г.: „Изст-
радал и простил човек!“ 

Румен Радев, президент на България: „Той имаше труд-
на съдба, но и силата да я посрещне, човек, който гледаше 
истината открито в очите и много важно в днешно време - 
пример за скромност, чак до аскетизъм.“ 

Роден е на 26 януари 1934 г. в с. Главан, Старозагорско. 
През 1952 г. е пратен в затвор в Хасково по време на опит за 
възстановяване на Съюза на земеделската младеж (ЗМС) в 
околията. Лежи 11 години в затвор в Пазарджик и Стара 
Загора. Бил е 2 пъти в лагер в Белене. Между 1952 и 1963 г. е 
съден, изселен и лежи в затворите в Хасково, Пазарджик и 
Плевен. След амнистирането му работи като строител в 
„Софстрой“ (1965 – 1966). 

В периода 1966 – 1970 г. следва и завършва икономика в 
Свищов. 3 години по-късно се дипломира в Свищов със 
специалност „Счетоводна отчетност и механизация и авто-
матизация на управленския труд“. През 1970 – 1973 и 1982 – 
1983 г. е организатор-проектант в завод „Сърп и чук“, в 
Стара Загора. След това до 1975 г. е в горското стопанство в 
с. Главан. 

В периода от 1975 до 1982 г. работи като главен счетово-
дител в завод „Ленин“ в Николаево. През 1983 – 1990 г. ра-
боти като икономист в „ОПОСО“, Стара Загора. 

През 1989 г. активно участва във възстановяването на 
БЗНС „Никола Петков“. На 15 март същата година се об-
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ръща чрез радио „Свободна Европа“ към министър-
председателя Георги Атанасов с искане за премахване на 
закона за разтурване на БЗНС „Никола Петков“ и за амнис-
тиране на съдените по този закон. 

Народен представител в 7-то велико народно събрание 
(1990 – 1991). До 1992 г. е член на Постоянното присъствие 
на Българския земеделски народен съюз „Никола Петков“. 
От 1992 г. заема длъжността секретар на Постоянното при-
съствие на БЗНС „Н. Петков“. 

Пише поезия от ученическите си години. 
Един от учредителите на Съюза на писателите земедел-

ци в България – регистриран в Шуменския окръжен съд 
през 1993 г.  

Автор на книгите „Моите интервюта 1995-2000”, „Богат 
съм с любовта си към хората”, „Кратка история на земедел-
ското младежко движение в България”, „80 години ЗМС”, 
„100 години БЗНС”, „Международно земеделско организи-
ране: Земеделски (Зелен) Интернационал”. 

 
брой 1/2019 

 

ЖЕСТОКИЯТ НЬОЙСКИ ДОГОВОР 
 
На 27 ноември преди 100 години в парижкото предгра-

дие Ньой е подписан договорът, с който победителите от 
Антантата сключват мир с победената България. 

Много са трагичните страници в българската история. 
Една от тях е Ньойският договор, тъй като от територията 
на страната ни са откъснати изконно български земи. Го-
леми части от Кулска, Видинска, Царибродска, Трънска, 
Кюстендилска, Петричка и Струмишка околии са подаре-
ни на Сърбия.  Беломорска Тракия преминава първоначал-
но под управление на Антантата, след което е предадена на 
Гърция.  

Вследствие на това близо 100 хиляди бежанци напускат 
изгубените територии и идват в свободна България, а над 
600 хиляди българи остават да живеят в чужди държа-
ви. Голяма част от тях са убити, други -  хвърлени из затво-
ри за това, че не се съгласяват да се откажат от българската 
си националност. 
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От онези трагични времена за България (както и за Ун-
гария) започва да се говори, че е държавата, която отвсякъ-
де граничи сама със себе си. Забранено ѝ е да притежава 
модерни военни технологии, флот и авиация, задължител-
ната военна служба е отменена, сухопътните сили не тряб-
ва да са повече от 33 000 души, включително полицията и 
др. 

Над 2 млрд. златни франка са репарациите, наложени 
на българската държава.  

Договорът е подписан от земеделското правителство на 
Александър Стамболийски, който, според легендата, чупи 
писалката, с която слага парафа си. 

Някои невежи нашенски зложелатели на Земеделския 
съюз и до днес хвърлят обвинения срещу Стамболийски, 
без да съзнават и признават, че той всъщност спасява Бъл-
гария. 

Ръководителите на някои от великите сили са били го-
тови да я разкъсат още и цялата да я раздадат на съседните 
държави – техни съюзници по време на Първата световна 
война. Освен това Стамболийски е в затвора и дори оттам е 
воювал с Фердинанд – да не хвърля страната ни в безсмис-
лената Междусъюзническа война. 

 
брой 4/2019 
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АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА 

БЕЛЕЖИТИ ЮБИЛЕЙНИ ГОДИШНИНИ 
 
На 18 октомври в Бяла черква се  състоя тържественото 

честване по повод 150-годишнината от рождението на Цан-
ко Церковски и 150-годишния юбилей на НЧ „Бачо Киро – 
1869“.  

Програмата започна с Национална научна конферен-
ция , посветена на Цанко Церковски с научен ръководител 
проф. Николай Димитров  от ВТУ „Св. Св. Кирил и Мето-
дий“. В конференцията  участваха  и литературни критици 
и историци, представители на Националния Литературен 
музей, краеведи: проф. Михаил Неделчев, проф. д-р Цве-
тан Ракьовски, проф. д-р Димитър Михайлов, проф. д-р 
Светлана Стойчева-Андерсон, доц. д-р Мариета Иванова-
Гиргинова,  гл. ас. д-р Илияна Димитрова,  д-р Радка Пен-
чева, Катя Зографова, Александър Христов. Нели Кирило-
ва. 

Гости на тържеството бяха народни представители, 
представители на Община Павликени, общински съветни-
ци, писатели, директори на училища, читалища, музеи и 
детски градини, спомоществователи на читалището, нас-
ледници на Цанко Церковски. 

В късния следобед бяха поднесени цветя пред бюст-
паметника на Цанко Церковски, паметника на Бачо Киро и 
паметната плоча на дарителя на читалището Ангел Бръне-
ков. Гостите присъстваха на откриването на богата доку-
ментална и фотоизложба за читалищната история, подре-
дена в малкия салон на читалището. В нея участва и г-жа 
Ваня Йосифова, която показа своите кукли със специално 
изработени от нея народни носии.  

Слово за живота и дейността на Цанко Церковски про-
изнесе проф. Николай Димитров – завеждащ катедра „Бъл-
гарска литература във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методи“.  

Председателят на читалището Анастасия Георгиева поз-
драви читалищните деятели и гостите с тържествено слово 
за 15-годишната история на НЧ „Бачо Киро – 1869“.  

Читалището получи грамота и специален почетен знак 
от Съюза на народните читалища в България, поздрави-
телни адреси и подаръци . 210 читалищни дейци, участва-
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ли в самодейните състави и живота на читалището през 
годините бяха наградени с почетни грамоти. 

Концертната програма започна с представянето на един 
специален гост на празника – г-жа Фаня де Стелла – компо-
зитор, пианист и диригент на хор „Хиляди цветя“ в гр. 
Нойленгбах, Австрия, която е правнучка на Цанко Церков-
ски и пристигна специално ,за да участва в тържествата. Тя 
изпълни пиеса за пиано „Танго“. Деца от ДГ „Атанас Не-
делчев“ рецитираха стихотворения и изпяха песента по 
текст на Цанко Церковски „Прела баба“. Концертът про-
дължи с прекрасните изпълнения на Детски танцов състав 
„Мизийска младост“ – гр. Тръстеник с хореограф г-н Росен 
Маринов. 

На 19 октомври, събота, наследниците на Цанко Цер-
ковски се събраха на родова среща в Къщата-музей, където 
разказаха спомени, обмениха снимки и засадиха цвете за 
спомен от юбилея в градината на музея. 

 
Анастасия Георгиева, Директор на Исторически музей – Бя-

ла черква и председател на НЧ „Бачо Киро-1869“ 
 

брой 4/2019 
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ВАСКО ЧАВДАРОВ 

8-14 ЮНИ  1923 ГОДИНА 
 
Началото на българското народоразделение. 
Българинът е отивал на война с цветя, песни, дори хора, 

а в сраженията съперничил с лъва от националния герб. 
Мисълта за дом, семейство и имот го е карала да забрави за 
евентуална смърт и да не обръща внимание на  раните си. 
За това няма пленено бойно знаме. 

След националните катастрофи народът се замисля да-
ли да не управлява сам съдбата си. Така решава да избере за 
управляващи хора, които биха могли да му дадат „мир, 
хляб, свобода и народовластие“... 

Изминават 4 години на реформи и страната почва да се 
стабилизира. Хората се само изхранват и дори се сдружават 
в кооперации, за продажба на свръх производството си. 
Вагоните с репарациите – въглища, добитък и какво ли не 
още изпълняват задълженията от Ньойския договор. Така 
България става първа от победените страни членка на 
ООН. А за да се подобри взаимоотношението със съседните 
страни-победителки започва курс на сближаване. 

Ньойският договор разделя братя и сестри от двете 
страни на границата, но клаузите му трябва да се изпълня-
ват. Новите граници създават недоволство и се започват 
беззакония. Окупират се населени места, прескачат се гра-
ниците и се убиват министри. 

В същото време на застоялите се без войни офицери им 
засърбяват ръцете, а на полежалите в затвора виновници за 
националните катастрофи им се изприщили гърбовете. 
Невъзможността да се елиминира волята на народа по де-
мократичен път кара другите партии да се съюзът с тези 
по-горе и се създава пъклен сговор. 

Така се отприщват най-лошите страсти от човешката 
природа: убиват, колят и режат късове месо, а през 1925 
година дори горят в пещи своите жертви.  

Невярващите ще трябва да се разходят из градове, села и 
паланки и ще видят паметниците и паметните плочи, на-
помнящи за онова време. И ако това не им стига, да се сме-
сят с поклонниците по алеята към костницата на „Янини 
грамади“ всяка година на тези дати. 
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После се зареждат години на царска и комунистическа 
диктатури, на нови убийства, бесила и концлагери. 

След идването на „демокрацията“ пък започва лицеме-
рие и наглост: 

Едни забравят какви са били и за какво са се борили; 
Други обиждани се съюзяват с обиждалите ги; 
Едни ни разоръжиха, за да влезнем в НАТО; 
Други искат да плащаме за въоръжение, за да останем в 

НАТО; 
Едни продадоха земите и горите си и отидоха да живеят 

в други населени места, където протестират за липса на 
пространство и въздух; 

Други си купуват животни, за да станат животновъди 
без пасища и са им виновни собствениците на земя; 

Едни строят магистрали; 
Други не могат да стигнат до тях, защото няма здрави 

пътища. А ако стигнат, магистралите вече се ремонтират; 
Нямат край подобни примери, но ето още малко: 
Едни започват строежи; 
Други ги спират, а в последствие ги продължават, ама 

като свои. 
Едни имат вода, но искат газ; 
Други имат газ, но искат вода. И едните и другите искат, 

но не дават. 
„10-ти ноември“ дойде, за премахне ръководната роля 

на Партията и в началото, като че ли се получи. Мина вре-
ме и лека полека се върна старото положение. Сега пък 
решава Вождът – ден за ден, а понякога и два пъти на ден.  

И така 95 години. 
Стига вече! Да започнем обратен процес и решението е 

едно. 
Виновниците и техните наследници да се извинят на 

потърпевшите и техните наследници. И подавайки си ед-
новременно ръка за „прости“ – „простено ти е“, да зарабо-
тят заедно за сегашна и бъдеща България. 

Другото е надписът на Народното Събрание да остане, 
като спомен от стари времена. 

 

брой 3/2018 
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ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 

НОВО ИЗДАТЕЛСТВО 
 
На 6 декември 2018 г. започна дейност ново издателство, 

gabriell-e-lit, за електронна и печатна литература, регист-
рирано от Габриела Цанева.  

Насочено е към българския автор и съвременната бъл-
гарска литература и има за цел популяризиране на твор-
чеството и издаване на книги от всички жанрове, и преди 
всичко поезия, твърде нежелан и пренебрегван жанр от 
повечето наши издадели.  

Издателството ще предложи на своите читатели книги в 
електронен и печатен вариант, като идеята е всяка книга да 
съществува в двете форми, освен при несъгласие от страна 
на автора.  

През последното десетилетие хартиената книга се нало-
жи като предпочитан продукт от читателя, но тя никога 
вече няма да изгуби своята електронна душа, която й поз-
волява да броди в пространства, недостъпни и недостигна-
ти от материалното й книжно тяло.  

Мисията на издателството е да подкрепи българския ав-
тор и по този начин съвременната българска литература.  
gabriell-e-lit не е търговско дружество, целта му не е търгов-
ската печалба и непременно създаване бестселъри, а на 
качествената литература, като се даде възможност на всеки 
автор достойно да издаде своето произведение!  

За осъществяване на целите си, издателството създава и 
свое периодично издание, което да го представя като начи-
нание, като естетика, като подбор на автори и текстове, 
като дизайн на корици и книги, като политика на публику-
ване. Списание „Картини с думи и багри” вече е на хартия! 
От нас зависи да го превърнем в място за среща на творци и 
ценители на изкуството, място за дискусии и за естетическа 
наслада пред картините с думи и багри, които съществуват 
редом с безцветните дни на битието. Защо списание „Кар-
тини с думи и багри”? Може би защото картините с думи и 
багри са същността на въображението и възприятията, 
същността на живия и на виртуалния свят. 

Картините с думи и багри са същността на изкуството, 
онова отражение, претворяване и проектиране на действи-
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телността, което е в основата на усещането и разбирането 
ни за красота и функционалност, онова, без което не би 
имало цивилизация в днешния й вид и в днешния смисъл 
на това понятие. 

Списанието има осем рубрики.  
„Акценти“, в която ще бъдат представяни книгите на 

издателството- снимка на корица, биографични данни за 
автора, откъс от книгата и ревю или рецензия; 

„На фокус“, в където ще бъде представян творец с ця-
лостното му творчество. 

„Поезия“, „Проза“ и „Критически анализ“ - в които ще 
бъдат публикувани актуални стихове, разкази, есета и от-
къси от по-обемни литературни творби, литературна кри-
тика и други материали. 

Макар списанието да е насочено към литературата и ви-
зуалните изкуства, живеем в общество и изкуството се раж-
да, за да променя обществото.  

Затова в списанието да има и рубрика „Философия и 
общество“, в която ще намерят място визията и  

оценките за общественото развитие и мястото на изкуст-
вото в него на автори, дори когато техните възгледи се раз-
минават с тези на издателството. 

В рубриката "Визуални изкуства" ще бъдат публикувани 
материали за изложби на фотографи, художници и при-
ложници, критични материали за филми и други форми 
на визуални изкуства. 

И накрая, но не на последно място, в рубриката "Гостува 
ни" списанието ще дава възможност на български читали-
ща и творчески клубове да се представят със свой снимков 
и текстов материал. 

Скъпи автори на в-к „Литературно земеделско знаме”, 
добре дошли сте като автори на книги в издателство 
gabriell-e-lit, като и като автори в списание „Картини с ду-
ми и багри”! 

Очакваме ваши творби на нашите електронни адреси: 
gabrielle@mail.bg; gabriell-e-lit@mail.bg и office@gabriell-e-

lit.com  
Не обещаваме, че ще публикуваме всичко, което полу-

чим, но ще публикуваме всеки автор, който ни изпрати 
повече от три произведения. Хонорари не изплащаме, но и 
такси за участие в списанието не събираме.  

mailto:gabrielle@mail.bg
mailto:gabriell-e-lit@mail.bg
mailto:office@gabriell-e-lit.com
mailto:office@gabriell-e-lit.com
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А сега – няколко думи за структурата и целите на списа-
нието. 

Акценти… 
В този раздел ще представяме водещи теми за периода, 

тук е мястото на новите книги на издателството и техните 
автори, тук ще запознаваме читателя с основни моменти от 
творчески биографии на автори, с които работим и с крат-
ки откъси от произведения, които предстои да бъдат пуб-
ликувани от gabriell-e-lit. 

На фокус… 
В този раздел на ще представяме обстойно един автор с 

различни аспекти на неговото творчество и личност. 
Поезия…  
Тук ще публикуваме български поети. Ще каним авто-

ри, с техни избрани поетични творби. Ще даваме възмож-
ност за изява на поети, които са изпратили свои стихове на 
редакцията, и които са одобрени от редакционния екип. 
Всеки е добре дошъл в нашето списание. Убедени сме, че 
оня, който е посегнал към поезията, за да изрази себе си, 
има какво да сподели и ще съпреживеем заедно мига не 
неговото откровение. 

Проза… 
Рубрика за писатели с техни избрани белетристични 

творби - къси разкази или откъси от повести и романи. В 
раздела ще поместваме също есета, пътеписи и други про-
заични форми, получени в редакцията и одобрени от ре-
дакционния екип. „Всеки човек носи в себе си един роман, 
писателят носи повече” – тази мисъл не ни е чужда. Споде-
лете с читателите ни Вашия роман! 

Критически анализ… 
Рубрика на списанието, в която ще намират място раз-

лични визии за актуалното състояние на културната среда 
в страната и света. Убедени сме, че липсата на литературна 
критика убива литературата; критическият анализ е онзи 
катализатор, който е нужен за протичането на процеса 
„творчество”. Не за осъществяването на творческия акт на 
създаване, а за осъществяване на достигането на творческия 
продукт до неговите адресати.  Онова, което се случва като 
творчески акт на съзидание, все едно дали в областта на 
литературата или на визуалните изкуства, умира, преди да 
достигне до живото, дишащо съзнание, способно да го въз-
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приеме. Тишината, в която творим, убива. Липсата на кри-
тически анализ, е липса на гласност, на публичност, на 
среда. 

Тук е мястото, в което ще търсим модерността, съвре-
менните тенденции в развитието на изкуствата, защото 
теорията и структурния анализ на онова, което правим, 
знанието за него, е тъканта, върху която можем да нанесем 
багрите на картините на нашето въображение. 

Тук ще публикуваме критически материали, изпратени 
до редакцията и одобрени от редакционния екип, както и 
редакционни статии. 

Философия и общество… 
Списание „Картини с думи и багри“ има за цел да пред-

стави съвременната българска литература и визуални из-
куства, като даде място за изява на творци в тези области, 
както и като дава възможност за критически анализ на тях-
ното творчество. Не е възможно това да се случи в пълнота, 
ако не бъде направен опит да се разбере средата, в която 
живеем и която претворяваме. Тук е мястото за изследване 
на взаимодействието между културата и обществото, място 
за анализ на културата на обществото. Ще публикуваме 
статии, изпратени до редакцията и одобрени от редакци-
онния екип, както и редакционни материали. 

Визуални изкуства… В този раздел ще представяме 
творци на визуалните изкуства чрез техни актуални твор-
чески изяви. Ще дадем възможност на читателя да се до-
косне в цвят до арт-фотографии и снимки на картини, 
скулптури и други форми на пластичните и изящни изкус-
тва. Тук ще публикуваме и критически материали, репор-
тажи за премиери и изложби, изпратени от техните автори 
до редакцията и одобрени от редакционния екип, както и 
редакционни статии и интервюта. 

Гостува ни... Място, което предоставяме на наш гост. Ре-
дакционният екип на списанието ще отправя покана за 
гостуване към български читалища, библиотеки, творчески 
групи или клубове по свой избор. Ако гостът приеме пока-
ната, има свободата да представи своята дейност в рамките 
на няколко предварително договорени 
 
брой 1/2019 
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90 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЦВЕТАНА ПОПКОЕВА  
 

/19 април 1929 – 26 април 1952/ 
 
Издателство gabriell-e-lit посвещава третото издание на 

документалната повест на Габриела Цанева "Миналото в 
мен" на 90 годишнината от рождението на Цветана Стефа-
нова Попкоева /Чалъкова/, родена на 19 април 1929 г. осъ-
дена на смърт и разстреляна на 26 април 1952 г. 

   Повестта е написана за четири месеца, от 26 юни, до 9 
ноември, през 1990 г., като за основа са послужили разкази 
на хора, участвали в горянската съпротива срещу тотали-
тарния режим, опозиционери и земсисти, преминали през 
лагери и затвори, техни близки, както и някои документи. 
Книгата разказва за живота и дейността на Цветана Попко-
ева, член и ръководител на опозиционния ЗМС, учителка, 
идеолог и участник в горянското движениe в Русенския 
регион и Лудогорието, както и за други форми на съпроти-
ва срещу комунистическия режим.  

Принудена от събитията, Цветана излиза в нелегалност 
в началото на 1951-ва и става горянка. Лично участва в ня-
колко сражения с “народната” милиция. След последното, 
в началото на юни 1951 г., групата в която членува се разп-
ръсва и следите й се губят до арестуването й в края на фев-
руари 1952 г. Има свидетелства, че е била ранена и тайно 
лекувана в болница в Търговищко, след което е имала въз-
можност да напусне страната през нелегален канал, но е 
отказала, за да не деморализира хората, които са й вярвали. 
Съдена, осъдена задочно на смърт, заловена и разстреляна 
няколко дни след като навършва 23 години, тя става леген-
да и вдъхновение за своите сподвижници.  

Книгата осветява в известна степен и общата картина на 
живота и настроенията на обществото в края на 40-те и 
началото на 50-те години в България. Ръкописът е рецензи-
ран от проф. д-р Иван Сарандев и горещо е препоръчан за 
публикуване на издателство „Цанко Церковски“. Габриела 
Цанева и „Миналото в мен” са представени във в. "Огни-
ще", бр. 3/1991 г.  

Няколко месеца по-късно, по препоръка на главния ре-
дактор на в. „Народно земеделско знаме” Искър Шуманов, 
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в десет последователни броя, от бр.176/5.11.1991 до бр. 
186/19.11.1991,  е отпечатан съкратен вариант на повестта. 

Сложена под печат в ИК „Цанко Церковски” през м. 
февруари 1991 г., книгата пада от печат без обяснения при 
смяна на ръководството на издателството през м. май с.г. и 
е публикувана от изд. "Сеяч"- Велико Търново едва през 
август 1994 г. 

По повод 50 години от разстрела на Цветана Попкоева, 
през 2002 г. виртуална библиотека „Словото” публикува 
„Миналото в мен” в интернет. През 2005 г. съкратен вари-
ант на повестта е публикуван във в. „Земеделско знаме”, а 
през 2010 г. изд. LiterNet-Варна осъществява второ, елект-
ронно издание. 

Настоящото трето издание, е-книга във формат .pdf, е 
юбилейно. Дизайнът на корицата е на авторката Габриела 
Цанева, като е използван портрет на Цветана Попкоева, 
нарисуван от художника Костадин Събев през 2004 г., във 
връзка с подготовката на изложбата му „Портрети на горя-
ните”. В изложбата на Събев са включени два портрета на 
Цветана Попкоева, рисувани по последните й снимки,  
профил и анфас, направени в ДС при арестуването й през 
февруари 1952 г. Снимките стават обществено достояние 
през 2002 г., когато Държавен архив - Русе подготвя поре-
дица от материали, включително доклад, изложба на ори-
гинални документи и документален филм, във връзка с 
отбелязването на 50 години от Горянското движение в Бъл-
гария. 

До края на м. септември т. г. „Миналото в мен” ще бъде 
осъществена като е-книга във формат .epub, както и като 
печатно издание.  

 
*** 
През 2012-та, по повод 60 години от разстрела на Цвета-

на Попкоева, бе създаден инициативен комитет за издигане 
на паметник в родното й село, или в град Русе. 

Не може да не се спомене фактът, че председател и 
вдъхновител на този инициативен комитет бе агроном Ан-
тон Цонев, дългогодишен председател на ТКЗС-то в Черве-
на вода през 50-те и 60-те години, т. е. бивш председател на 
структурата, олицетворяваща колективизацията на земята 
в България; структура, залегнала в основата на борбата на 
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земеделците-Николапетковисти срещу настъпващия кому-
нистически тоталитарен режим. Тази негова идея не бе 
проява на гузна съвест, защото неговата съвест и неговите 
ръце бяха чисти, а на дълбокото му разбиране за необхо-
димост от равновесие в историята и в развитието на общес-
твото. Известният скулптор Георги Радулов разработи три 
варианта за паметник, който да бъде изпълнен от гранит, а 
портретният орелеф, силно изпъкнал, и буквите да бъдат 
отлети от бронз. Към заявлението до Общински съвет-Русе 
са приложени стотици подписи, в негова подкрепа, вклю-
чително решения за подкрепа от Съюза на репресираните 
и Общия земеделски професионален съюз. В подкрепа на 
идеята за паметник на Цветана Попкоева се обявява и пре-
зидентът Желю Желев. Не мога да отмина факта, че единс-
твената причина паметникът на едно 23-годишно момиче, 
осъдено на смърт и разстреляно като „враг на народа” за 
дейността си като опозиционен лидер и горянка да не бъде 
осъществен, бе мълчаливият отказ на Общинския съвет при 
Община Русе да даде съгласие за построяването му. 

Защото властниците, които наричат себе си демократи и 
антикомунисти, не желаят да се чуват и помнят имената на 
героите, които са били убити, за да разчистят пътя на Бъл-
гария към Европейското й развитие...  

И защото обществото, изглежда, е твърде уморено, за да 
бъде иначе. 

 
брой 2/2019 

 

ЗА АРТ ПЛАТФОРМА gabriell-e-lit И ОНОВА, КОЕТО 
Е ОТВЪД 

 
На 4 декември 2019 марката gabriell-e-lit отпразнува пър-

вия си рожден ден! А това означава, че и проектът за подк-
репа на българския творец, на българската литература и 
визуални изкуства Арт платформа gabriell-e-lit празнува, 
защото без марката gabriell-e-lit губим лицето си!  

Щастливи сме да споделим с читателите на списание 
„Картини с думи и багри” нашия сайт http://gabriell-e-
lit.com , в който сме приютили всичките си начинания… 
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На 6 декември нашето издателство за електронна и пе-
чатна литература навърши една година. 

Какво направихме? Много или малко бе?  
Може би най-същественото е това, че създадохме „Кар-

тини и багри” - списание за литература и визуални изкуст-
ва. Оказа се, че списанието, със своята насоченост и акцент 
върху взаимодействието между два основни вида изкуство –
вербалните и визуалните изкуства, запълва една празна 
ниша в българската култура. „Картини с думи и багри” 
успя да събере общност от творци, които имат отношение и 
към думите, и към  формите и багрите, които творят в гра-
ничната област между тях, като често пресичат границите, 
или просто търсят допира на думите и багрите и в тази 
гранична зона намират най-доброто пространство за свои-
те творчески търсения. 

Щастливи сме, че успяваме да дадем платформа за изява 
и дискусии, щастливи сме, че нашите читатели ни търсят и 
подкрепят.  

За една година осъществихме пет броя на списанието, 
като четири от тях вече са отпечатани и представени на 
читателската аудитория - експерименталния брой 0/2018, 
който излезе през м. март, и броевете 1/2019 (м. юни), 
2/2019 (м. септември), 3/2019 (м. ноември). Работим върху 
брой 4/2019, който ще завършим до края на 2019 г. 

„Картини с думи и багри” съществува и се развива както 
като печатно, така и като онлайн издание. До брой 3/2019, 
включително, двата варианта бяха напълно идентични.  

Но от брой 4/2019 това вече няма да е така, тъй като ре-
шихме в онлайн изданието да публикуваме по-обемни ма-
териали и жанрове, които не бихме могли да представим в 
печатното издание. 

Издателство gabriell-e-lit даде живот на десет електронни 
книги, като девет от тях ще осъществим и като печатни 
издания. Започнахме с „На попрището жизнено в средата”, 
стихосбирка на Надежда Александрова-Цанева и продъл-
жихме с „Живота в стих събрах”, литературен сборник на 
Габриела Цанева, който успяхме за осъществим и като пе-
чатно издание на 27.12.2019 г. Последваха  „Стъпки по пла-
мъци”, стихосбирка на Габриела Цанева, „Алманах Лите-
ратурно земеделско знаме” - том 1 и том 2, третото, юби-
лейно издание на документалната повест „Миналото в 
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мен”, посветено на 90-годишнината от рождението на Цве-
тана Попкоева  и сатиричната стихосбирка на Христо Ан-
гелов „След девети, след десети”.  

Очаквайте премиерата на нашите печатни книги в на-
чалото на 2020-та! 

 
брой 4/2019 
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ЖИВКА ТАНЧЕВА 

ЛЕГЕНДАРНИЯТ ГЕРОЙ НА РАДОМИРСКАТА РЕПУБ-
ЛИКА 

 
В бунтовния кипеж на рухнали надежди, 
когато се възвърна тъмната стихия на войната, 
възпря я ти при Радомир и с един голям замах, 
към София на Фердинанда я поведе за разплата! 
 

Ти  къртеше огромни блокове от своята душа, 
със страхотна сила ги запращаше по враговете 
и аз не знам в този миг дали не ще среша, 
ако си помисля, че ти завидяха дори и боговете! 

 

Йосиф Петров 
 
Легендарния герой на Радомирската Република  -   Рай-

ко Даскалов е явление в нашия обществен и политически 
живот, оставил ярка следа след себе си, колкото и да е кра-
тък неговия живот. Преди 91 години е застрелян  от наемен 
убиец, едва навършил 36г., но делата които той остави след 
себе си красноречиво говорят за неговия гениален ум и 
действия. 

Образован и високо интелигентен, завършил с отличен в 
Берлин философия и финанси, защитил там докторска 
дисертация, той се завръща в  България, за да приложи на 
дело всичко това което беше научил. Но на дворцовата ка-
марила и на новоизлюпената буржоазия обаче, не са и не-
обходими толкова образовани хора бързо го игнорират. 
Оставените от него нагледни и писмени материали днес 
могат само да ни учудват с дълбочината на мисълта и дейс-
твията си. 

Той не чака да се вмести във времето и събитията, защо-
то самото време е в него. Той не чака нареждания и запове-
ди, за да действа, защото събитията са съдбоносни и прев-
ратни и той се включва активно в тях. Съобразителен и 
смел, през м. септември 1918 г., д-р Райко Даскалов оглавява 
войнишките бунтове и остава в историята ни като „леген-
дарния герой на Радомирската Република”. След кратка 
консултация с Александър Стамболийски, Даскалов пише 
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„Прокламация към българския народ” и обявява пред це-
лия свят България за Република. В нея се казва: 

„Днес, 27 септември 1918 година, българският народ скъса ве-
ригите на робството, катурна династическия режим на Ферди-
нанд и неговите помощници и ги обяви за народни врагове. Той се 
прокламира като свободен, с републиканско управление народ и 
подава ръка на европейските народи за примирие и разбирателс-
тво. 

От днес цар Фердинанд, династията му и бившето прави-
телство са свалени. Всички окръжни управители, околийски 
началници, коменданти, кметове и войнишки началници ще 
изпълняват заповедите на временното правителство на Репуб-
ликата!” 

Председател: Ал. Стамболийски,        
Главнокомандващ: Райко Даскалов 
 

На 27 септември 1918 г. България е обявена за Републи-
ка! Ликува войската и населението на Радомир. Осъществе-
на е вековната мечта на българските възрожденци за „Чис-
та и свята Република”. Събитията се развиват бързо. Войс-
ката, съставена от разбунтували се, дезертирали от армията 
части – озлобена, озверена и отмъстителна, тръгва към Со-
фия, за да търси сметка за своя погром. Под водачеството 
на Райко Даскалов, тя изведнъж се превръща във възторже-
на, боева и патриотична – готова да брани постигнатото 
завоевание – Републиката. 

Само няколко дни просъществува младата Радомирска  
Република. За да я бранят, войниците доброволци сфор-
мират републиканска армия. Разпределени в дивизии и 
полкове в дефилето на Владайската река, многочислената 
републиканска армия тръгва с неудържимо въодушевление 
и нетърпение към София – без заповед, но в боен ред. Рай-
ко Даскалов, владеещ добре военното дело, приема предиз-
викателството и оглавява бунта. Битката на въстаналите 
войници с редовната войска е неравна. Току-що сформи-
раната Републиканска армия още е неукрепнала. Срещу 
нея правителството на Ал. Малинов изпраща редовна 
войска и елитни, добре въоръжени немски части, които ги 
изтеглят от Крим. Главнокомандващият, по пътя съм сто-
лицата, е ранен от снайперист. Това довежда до обрат в 
действията на републиканските сили. В нашата история 



      
 

56 
 

битката за столицата ще остане под името „Владайско въс-
тание” 

В писмо до Ал. Стамболийски, Райко Даскалов, анали-
зирайки събитията  пише: „…Успехът беше сигурен, ако не 
бяхме пропуснали някои непреодолими за момента случайности. 
Първото нещо е, че аз никога не съм допускал, че правителство-
то в столицата ще се съпротивлява с оръжие  особено, че ще 
прибегне до помощта на германците. Аз знаях с какви сили раз-
полага София и съобразно с тях не исках да се вземат по-големи 
мерки. В разгара на боя мен ме раниха и нямаше  кой да води по 
нататък планомерно борбата. Така настъплението ни внезапно 
отслабна… Тъй свърши боят при Владая. Други ще правят пре-
ценка на станалото. 

 Към София се отнесохме с възможното за случая внимание. 
Не искахме разрушението на града, а искахме да спасим Оте-
чеството от гроба, над който то се бе навесило. Свършила ли е 
борбата или тя сега започва, само бъдещето ще ни каже. Съжаля-
вам, че тая борба за свобода, за народовластие и за социална 
справедливост не намери подкрепата на официалните сили от 
другите партии. Много от тях, може би ще се каят един ден за 
това. Съжалявам, че и ти не беше в  нашите редове. 

Научавам, че се злорадствало за нашия неуспех. Наричали ни 
„болшевики”. Болшевики?! Ние кръв не сме искали да проливаме. 
Не от омраза, а от любов бяхме водени ние. Можехме да спрем 
цялата вода на София и да я оставим без капка вода. Ще разбере 
ли София, че имахме възможност да спрем електричеството?... 
Нашето дело ще остане в историята. Тя ще го преценява и ще 
даде всекиму заслуженото. Нашето дело даде два добри резулта-
та: 

Първо: Радославов и германците не успяха да обявят дикта-
тура и да реализират своите пъклени планове спрямо българския 
народ – да го накарат и за напред да лее своята кръв и Второ: че 
Фердинанд – виновника на два големи погрома, да напусне стра-
ната.” 

След завръщането си от лазарета на Съглашението в 
Гърция, където лекува раните си, Райко Даскалов публику-
ва изявление на страниците на съюзния вестник за дейст-
вията при установяване на Радомирската република и бит-
ката при Владая. 

 
брой 3/2018 
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ВМЕСТО НОВОГОДИШНО ОБРЪЩЕНИЕ 
 
Да посрещнем достойно тройно юбилейната за земедел-

ската идея и земеделското движение 2019-та година! 
През 2019-та се навършват 120 години от създаването на 

Българския земеделски народен съюз. В края на 19 век, на 
28 и 29 декември 1899 г. в Плевен е свикат Първият земедел-
ски конгрес. 

През 2019-та се навършват 150 години от рождението на 
Цанко Бакалов – Церковски /роден на 16 октомври 1869, 
почитал на 2 май 1926 г./- поет, публицист, будител и осно-
вател на организираното земеделско движение в България. 

През 2019-та се навършват 140 години от рождението на 
Александър Стамболийски. На 1 март 1879 г. в село Славо-
вица се ражда може би най-големият български държавник  
в нейната нова история. Той е политик от световна величи-
на, ненадминат реформатор, водач на БЗНС. В периода 
1919-1923 г. е министър-председател на България с прави-
телството на БЗНС. Убит на 14 юни 1923 г. след извършва-
нето на деветоюнския военен преврат. 

Да не забравяме тези светли личности и делото на тех-
ния живот! Да не оставим да повехне земеделската идея – 
най-живата, най-живителната и близка до сърцето на всеки 
човек!  Да не забравяме четирите свети думи: 

МИР, ХЛЯБ, СВОБОДА, НАРОДОВЛАСТИЕ 
 

брой 4/2018 
 

ПОРТРЕТ НА Д-Р РАЙКО ДАСКАЛОВ 
 

Райко Даскалов – от детството до Радо-
мирската република 

Райко Даскалов се ражда в будно и родолюбиво семейс-
тво.  

Учи в училището на Бяла черква, а по-късно в реалната 
гимназия на Велико Търново и в реномираната търговска 
гимназия на град Свищов. Там, освен солидни икономи-
чески знания, получава и добра езикова подготовка – изу-
чава немски, руски и френски. По почина на баща си, кой-
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то създава потребителна кооперация „Защита” в родния си 
град, Райко Даскалов прави ученическа кооперация „Со-
лидарност”. Дипломира се през 1906 г. с амбиция да про-
дължи образованието си. Работи като чиновник в „Балкан-
ска трибуна”, а после като журналист. Острото перо, непо-
корния дух и участието му в студентската акция против 
цар Фердинанд, прекратяват журналистическата му дей-
ност. През есента на 1907 г. се записва в Хумболтовия уни-
верситет, после се прехвърля във Философския факултет в 
Берлин. През есента на 1910 г. отправя молба до Белочер-
ковската дружба задочно да бъде приет за неин член и пи-
ше лично до Александър Стамболийски да му изпраща 
вестник „Земеделско знаме”, за да му сътрудничи. Защита-
ва докторска дисертация на тема: „Чуждестранния капитал в 
България” и още същата година тя е публикувана на немски 
език от британското издателство „Адлер”. 

Удовлетворен от себе си и от отзивите, които немските 
преподаватели дават за него и научния му труд, той се зав-
ръща в България, с вдъхновение - всичко научено там, да го 
приложи на дело тук, в Родината. А България е в навечери-
ето на Балканската война. Записва се доброволец. Участва в 
боевете при Чаталджа. След започване на  Междусъюзни-
ческата война е прехвърлен на запад, срещу Сърбия и там 
влиза в тежки сражения, за което е награден с войнишки 
кръст за храброст „НАШИЯ ВОЕНЕН ОРДЕН ЗА ХРАБ-
РОСТ”, София 28 Октомври 1913 г. Получава ордена докато 
е курсант в „Школата за запасни офицери” в София, но 
това не го радва. Райко Даскалов е покрусен от двете про-
играни войни и последвалата ги национална катастрофа. 
Добрата му икономическа подготовка е причина Земеделс-
кият съюз да го ангажира за Управител на „Народен мага-
зин” и той успява да го стабилизира, като активно работи и 
за цялостната кооперативна дейност на съюза. Чувства зап-
лахата на приближаващата се нова война /Първата светов-
на война/ и високо заявява – „Никаква авантюра, абсолютен, 
строг, искрен и пълен неутралитет. Да пазим България.” Д-р 
Райко Даскалов апелира за общопартиен кабинет, в който 
БЗНС самоотвержено да отстоява позицията си на неутра-
литет, но до такъв не се стига и на 10 септември 1915 г.. се 
обявява пълна мобилизация, а на 1 октомври с. г. България 
е въвлечена във войната на страната на Тройния съюз. Рай-
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ко Даскалов воюва само няколко месеца. През януари 1916 
г. е арестуван и доведен в София, с обвинение по Деклоази-
еровата афера.  

Процесът продължава няколко месеца и за да бъде отст-
ранен като политически противник получава тежка присъ-
да – 8 години затвор. Той не унива, чете, събира материали 
за книгата си „Борба за земя”, която по-късно ще издаде, 
пише писма.  

В  затвора той формира философските си възгледи за 
владеенето на земята, като средство за премахване на бед-
ността и икономическото неравенство. Във в. Земеделско 
знаме пише: трудовото стопанство е единствената форма на 
производство, която ще спаси света от гнета на експлоатация-
та и ще докара истинско народовластие у нас и света.” Ал. 
Стамболийски е заинтригуван от философските идеи на 
своя другар по съдба. 

Войната бушува с всички сили в Европа. По бойните по-
лета гинат хиляди хора. Войниците, разбирайки безсмис-
лието на проточилата се война, не искат вече да са пушечно 
месо. След пробива при Добро поле през септември 1918 г., 
българските войски от Южния фронт стихийно напускат 
фронтовата линия и се отправят към София, за да искат 
възмездие за своето страдание и погиналите свои другари.  

На 23 септември цар Фердинанд освобождава от затвора 
Ал. Стамболийски и му предлага да състави кабинет, но 
той отказва. Освободен е и Райко Даскалов. Двамата земе-
делци, заедно с други политици участват делегация, която 
трябва да преговаря с представители на Съглашението и 
заминават за Кюстендил. Там д-р Райко Даскалов разбира, 
че необуздана голяма войскова част е събрана в Радомир и 
може да потегли за София. Той напуска делегацията и се 
отива в Радомир. От разбунтуваната войнишка маса успява 
да състави редовна армия, разпределена в дивизии и роти и 
осъществява жадуваната от Васил Левски идея „за чиста и 
свята република”! С прокламация към българския народ 
Райко Даскалов обявява България за Република с Министър 
председател Ал. Стамболийски; себе си - за главнокоманд-
ващ републиканската армия, а град Радомир обявява за 
столица на младата република, известна като РАДОМИР-
СКАТА РЕПУБЛИКА.  
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Тя съществува само няколко дни. Срещу републиканс-
ката армия, царят и правителството хвърлят юнкерски час-
ти и моторизирана картечна немска войскова част. Райко 
Даскалов е ранен тежко и Александър Димитров, по-късно 
министър в земеделското правителство,  го превежда през 
Коньовската планина до болница на  Съглашението в Со-
лун. 

Докато д-р  Р. Даскалов е в Солун, в България е окупи-
рана от съглашенски войски. БЗНС участва във властта. Д-р 
Р. Даскалов се завръща в България като легендарен герой. В 
изборите за Народно събрание през 1919  г. БЗНС печели  85 
мандата, и Ал. Стамболийски съставя коалиционно прави-
телство, но не с леви партии, а с народняци и с прогресив-
нолиберали. Д-р Райко Даскалов заема две министерства и 
става комисар по репарационните въпроси.   

На 27 ноември 1919 г. е подписан убийствения за Бълга-
рия Ньойски мирен договор.  

Подписва го Ал. Стамболийски, който през цялото вре-
ме на предвоенната подготовка е водил упорита борба про-
тив въвличането на България в Първата световна война. 
Според Ньойския мирен договор България губи Южна 
Добруджа, Западните покрайнини, Струмишкия окръг; 
Западна Тракия остава в ръцете на победителите, а по-
късно е предадена на Гърция. Освен загуба на територии, 
България трябва да заплати на държавите победителки 
2,250,000,000 златни франка /в продължение на 37 г./. с 5% 
лихва и да предаде на Гърция, Югославия и Румъния 70,825 
глави добитък,  да дава на Югославия ежегодно в продъл-
жение на 5 години по 50,000 т. въглища. Няма право на на-
борна войска. Има право на 20,000 платена армия, но за да 
поддържа такава армия, България няма средства.  

Д-р Райко Даскалов отправя обширно изложение до 
Председателя на Междусъюзническата Комисия Граф 
Шеризе в София, в което описва тежкото положение на 
следвоена България. „Ако бихме могли да теоретизираме, 
бихме могли да изтъкваме аксиомата, че европейската война, на 
интензивна индустриална продукция, може да се води само от 
развити индустриални и финансови страни. България в това 
отношение бе въвлечена на буксир от силни индустриални и 
финансови страни. Колкото и малко в количествено отношение 
да представлява даденото от  България в тая война, като ин-
дустриални и финансови средства, то за нейните сили, при 
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нейното стопанство бе всичко, което тя имаше; то причини 
пълно изчерпване на нейните финанси, то бе пълно унищожение 
на финансово държавно стопанство.”  

Когато излага всички доводи, относно вътрешното фи-
нансово състояние на държавата, д-р Райко Даскалов нас-
тоява пред Междусъюзническата комисия по репарациите 
за тригодишна отсрочка при плащанията по дълга. 

Постигната е едногодишна отсрочка, и той не е доволен. 
Започват отново разговори и преговори, докато един ден 
идва желаната вест. Тригодишната отсрочка е постигната! 
България е спасена.      

    До негово Превъзходителство 
                 Г-н Райко Даскалов и пр. 
                                 Г- н Комисар, 
В заседанието си на 22 того, Комисията по репарациите в 

Париж, взе следното решение; В изпълнение на чл.122 от Ньойс-
кия договор Комисията по репарациите изменя, както следва 
плащанията установени по §§ 4 и 5 от чл. 121 на казания дого-
вор, ще се извърши от 1юли 1924 г. 

                                   Ливио Бергезе 
Отговорът на г-н Бергезе е пространен, с указания и 

разпоредби за из-плащане на дълга и по него е сключена 
Конвенция между Българското правителство и Междусъ-
юзническата комисия в  България. 

Изплащането на дълга ще започне от 1 юли 1924 г.  
Оттук нататък вече всичко е в ръцете на Правителството 

и трудолюбието на българския народ.  
Според подписаната конвенция, тежестта на дълга тряб-

ва да се разпредели между градското и селско население в 
проценти така: 40% за градското население и 60% за селско-
то. От горното се вижда, че тежестта пада преди всичко на 
селското население, затова Правителството пуща в ход по-
землената реформа и тя дава добър резултат. Благоустроя-
ват се селата, оземляват се безимотни хора, строят се пъти-
ща, мостове, училища, нещо невиждано за онова време. 
Томаховката е заровена.  

Д-р Райко Даскалов излиза с поредица статии във в. „Зе-
меделско знаме”, известявайки политическото и финансово 
състояние на държавата ни. Комунистите негодуват, десни-
те партии се спотайват, виновни за това състояние на дър-
жавата, и никаква вина не търсят в себе си. Народът иска 
съд за виновниците за националната катастрофа. За пръв 
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път е проведен референдум в България. Със своя вот наро-
дът си казва думата – виновниците за националната катас-
трофа да бъдат дадени под съд, но до съд не се стига. 

Светът гледа с интерес какво става в  България. Тя  прео-
долява кризата безкръвно, устремена към своя напредък. 
Изготвената програма на Правителството за излизане от 
кризата, макар и под контрол на Междусъюзническата ко-
мисия, е задействана в пълна пара. Българският лев става 
конвертируем. 

Германия прилага почти изцяло икономическата прог-
рама на Земеделското правителство и прави икономическо 
чудо. От пази програма Франция и Щатите приемат и 
прилагат в своите страни – трудовата повинност (трудовите 
войски).  

                                       
брой 3/2019 
 

Следвоенната дейност на д-р Райко Дас-
калов 

 
Периодът, който изминава БЗНС, за да стигне до избор-

на победа през 1919 г., е наситен с много трудности. Изми-
нали са шест военни години, през които не е провеждан 
конгрес, БЗНС няма организационен живот, наложително е 
да се свика ХV-ти конгрес. С изготвянето на програмата му 
се заемат Ал. Стамболийски и д-р Райко Даскалов. Изготвя 
се и проектоустав, който се обсъжда в дружбите. Д-р Райко 
Даскалов формулира основните принципи на БЗНС:  на-
родовластието и трудовата поземлена собственост.  

За него  са  еднакво неприемливи и „едрото земевладе-
ние и премахването на частната собственост върху земята”. 
Основно виждане  в неговата програма е: „Земята да при-
надлежи на тогова, който я обработва.” 

На ХV-тия конгрес се получава известен сблъсък в пар-
ламентарната група между хората на Стамболийски и тези 
на Димитър Драгиев. Д-р Райко Даскалов ръководи конг-
реса и не допуска да се стигне до разцепление в съюза.  

Приета е следната резолюция: „Септемврийската рево-
люция (1918) – беше една неизбежна последица от главо-
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ломната и гробокопаческа политика на кръволока Ферди-
нанд.”  

Основната, програмната политическа задача, приета от 
конгреса е „установяване на народовластие”, разбирано 
като конституционно парламентарно управление.  

В програмата отсъства точка за република, макар участ-
ниците в него да не се отказват от републиканската идея, 
но моментът не е подходящ, поради пълната политическа 
изолация на страната; делегатите съзнават, че приемането 
на политически курс към установяване на републиканско 
управление би довело до нови скандали между съседните 
държави, които са с монархическо управление. При закри-
ването на Конгреса д-р Райко Даскалов държи пламенна 
реч, с която взривява делегатите: „Вместо да строим казар-
ми, ние ще строим училища. Вместо да точим ножове, ние 
ще точим плугове! Това е нашата политика,  нашето знаме, 
нашият девиз и нашият път!” 

В изборите през м. август 1919 г. БЗНС е първа парла-
ментарна сила. Ал. Стамболийски трябва да със-тави пра-
вителство. За министър на войната той предлага д-р Райко 
Даскалов, който има медал за храброст и е завършил шко-
лата да запасни офицери, а освен това е бил главнокоманд-
ващ Републиканската армия. Д-р Даскалов отказва. Душата 
му е пропита с дъха на земята и иска да работи за осъщест-
вяването на поземлена реформа. Земеделското министерст-
во се оказва тежък ресор. Селското стопанство е в следвоен-
на разруха:  изтощено от реквизициите, от липсата на ра-
ботоспособни мъже, добитък, коли, с износен инвентар, 
навсякъде се ширят спекула, мизерия и глад. България губи 
част от плодородните земи на Добруджа и Тракия, в стра-
ната нахлуват десетки хиляди бежанци, които трябва да 
бъдат оземлени. Първото нещо, което трябва да се направи, 
е да се подсигури прехраната на населението, а това озна-
чава – да се модернизира земеделието. 

През м. ноември 1919 г. е приет „Закон за търговия със 
зърнените храни и произведения от тях за прехраната”. 

Създава се Консорциум, който изкупува храни направо 
от производителите, но среща съпротивата на търговците 
житари и по настояване на Междусъюзническата комисия е 
отменен. 
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Като философ, д-р Райко Даскалов добре е проучил по-
землените реформи на братята Грахки и иска, след като ги 
осъвремени, да ги приложи в България. С присъщата си 
енергия и работоспособност, заедно с екипа си, той се заема 
със създаването на законопроект за „трудовата поземлена 
собственост”. През м. февруари 1920 г. проектът е отпеча-
тан в десетки хиляди екземпляра и е разпространен из ця-
лата страна. С известна загриженост той констатира: „Ма-
кар черния блок и комунистите да лъжеха народа, че земе-
делците не ще раздават никаква земя и правят вулгарни 
агитации, с което попречиха на много нуждаещи се да по-
дадат декларации за земя, досега са оземлени 55 820 семейс-
тва. За него въпросът за комасирането на земята „се намира 
още в самото начало на  своето развитие” и тепърва този от 
голямо значение въпрос ще излезе на сцената у нас. Само 
след неговото решаване ще може да се даде един голям 
тласък на българското земеделско производство. 

В „Закона за трудовата поземлена собственост” д-р Рай-
ко Даскалов засяга и въпроса за „сдобиване на всяко се-
мейство с дворно място и дом”, което да „важи както  за 
селата и така и за  града”. Според закона три родови се-
мейства могат да притежават до 500 декара земя. 

Току-що страната се е отърсила от шока във връзка с 
подписания в Ньой мирен договор и в България избухва 
Транспортната  стачка. Благодарение на разумната поли-
тика, която води земеделското правителство, стачката е 
потушена. Д-р Райко Даскалов с възмущение формулира 
стачката така: „социалисти и комунисти не направиха 
стачка против войната, а стачкуваха против земеделското 
правителство”. 

След потушаване на транспортната стачка, БЗНС се чус-
тва с укрепнали позиции и започва да се готви за самостоя-
телна власт. Александър Стамболийски успява да издейства 
от цар Борис ІІІ указ за разпускане на избраното преди по-
ловин година ХVІІІ ОНС, както и за насрочване на нови 
избори. Пред представители на печата д-р Даскалов обяс-
нява, че правителството е изправено пред алтернативата 
или да се откаже от своята програма, или да потърси подк-
репа от народа. 

Изборите за ХІХ ОНС се провеждат през март 1920 годи-
на при неимоверно разгорещена и ожесточена борба меж-
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ду политическите сили. Главното в случая не е за позиции-
те в бъдещия парламент, а кой ще води съдбините на Бъл-
гария – буржоазните партии, БКП, или междинната цент-
ристка сила БЗНС. В изборите земеделския съюз постига 
впечатляващ, но  непълен успех – 29% от гласовете и 110 
мандата (от всичко 229). Въпреки това, след известни сон-
дажи за формиране на коалиционно правителство, през 
май 1920 г. се създава самостоятелен кабинет начело с Ал. 
Стамболийски. В това уникално аграрно-центристко пра-
вителство д-р Райко Даскалов поема нов ресор – става ми-
нистър на търговията, промишлеността и труда, без да ус-
пее да реализира проектите си за селото. 

Хомогенното земеделско правителство поема държавно-
то кормило в труден момент. България е в международна 
изолация, икономически съсипана, обременена с непосил-
ни репарации и стари дългове: трябва да издържа окупа-
ционните съглашенски части, а след влизането на договора 
в сила и многобройни контролни органи, да осигури зав-
ръщането на пленниците и заложниците, да осигури пен-
сии за хилядите инвалиди, вдовици и сираци, както и 
обезщетения на съкратените офицери, да устрои хиляди 
бежанци и др. 

Д-р Райко Даскалов е в челните редици на реформато-
рите в БЗНС, които считат, че България може да бъде изва-
дена от това тежко, ненормално положение и да бъде пове-
дена напред, но само при радикално преустройство на 
икономиката.  

Необходими са реформи – ограничаване на едрия капи-
тал, създаване на държавни монополи и превръщане на 
кооперациите в  доминиращ стопански фактор. Д-р Райко 
Даскалов е за всестранно икономическо развитие на Бълга-
рия. Индустрия или земеделие – такъв въпрос не бива да се 
поставя, пише той. „Не може една страна да живее само със 
земеделие... Ние сме длъжни да имаме и занаяти, и индус-
трия, особено оная индустрия, която черпи своите матери-
али от нашето земеделие и нашите подземни богатства… 
Само със земеделие страната ни ще бъде като човек с една 
ръка, а сама ръка и в морето не може да се измие.  

За да се развива националната икономика, капиталите 
трябва да се насочат към производството, а не към спекула-
та, да се създават държавни монополи и кооперативни 
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предприятия в занаятите и индустрията. Прогресивно да се 
облагат доходите, дружествата и  имотното състояние. Ра-
ботниците да получават дял от печалбите на предприятия-
та, да се усъвършенства социалното осигуряване”, препо-
ръчва д-р Райко Даскалов. 

По въпроса за чуждите капитали, той е на мнение, че „те 
трябва да се допускат, но не безразборно и безконтролно.”  

Концепцията на Райко Даскалов за развитието на ико-
номиката не се приема от целия правителствен състав.  

Групата около Марко Турлаков е само за козметични 
промени, умерените, към които принадлежи и Александър 
Стамболийски, са за по-ограничени реформи, против дър-
жавните монополи. Това създава определени трудности на 
стопанския министър, но въпреки това той движи проекти-
те си енергично, настойчиво и с въображение и насоченост 
за постигане на реални радикални реформи.  

Консорциумът е трансформиран в Държавнокоопера-
тивна организация за износ и търговия с храни. Д-р Райко 
Даскалов успява да прокара „Закона за модернизирането 
на селското производство”.  

Негова е идеята за обновяване на земеделието чрез „За-
кона за водните синдикати” /1920 г./.  

Водните ресурси, макар и ограничени, да се използват 
най-рационално. Предвижда се строителство на язовири, 
водни електроцентрали, напоителни и отводнителни сис-
теми. Строителството им да се извършва не само от държа-
вата, но и на кооперативни начала от водните синдикати, а 
в тях да влизат: собственици на земя, на воденици, мини и 
др., общини и окръзи. За водните синдикати предвижда 
редица привилегии: освобождават се от мито внесените от 
тях машини и инсталации, отстъпват им се безвъзмездно 
държавни и общински имоти и др. За строителството на 
водни съоръжения д-р Даскалов разчита на трудовата по-
винност, която е въведена вече със закон. В държавната 
програма за водите на България, той чертае една внуши-
телна, смела и далновидна система. Модернизирането и 
напредъка  на страната да се осъществи чрез създаване на 
единна електрическа мрежа, поливно земеделие и съвре-
менно водоснабдяване. 
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Д-р Райко Даскалов е инициатор за изготвяне на Зако-
нопроект за горите, който предвижда тяхната експлоатация 
да се извършва от кооперативни сдружения. 

През 1921 г. е приет Законопроект за трудовата поземле-
на собственост (ТПС), но в нов вариант. При неговото об-
съждане и подготовка Райко Даскалов, верен на своето 
убеждение за социална справедливост, държи реформата 
да бъде социално ориентирана, да се постави в рамките на 
труда и да облагодетелства колкото може повече безимотни 
селяни. Той е радетел за кооперативно обработване на зе-
мята. Оглавява комисията в УС на БЗНС, която трябва да 
проучи възможностите за нейното практическо използване. 

Д-р Райко Даскалов разбира несъвършенството и ефекта 
на закона спрямо работниците и предлага да се разшири 
със закони за обществените осигуровки, контрол на работ-
ниците върху производството на предприятията и участие 
в техните печалби, за изглаждане на конфликтите между 
труда и капитала. Той е вносител на един доста модерен 
законопроект за социално осигуряване, провален от зад-
ружните усилия на лявата и дясна опозиция. 

По повод поканата на английското правителство д-р 
Райко Даскалов да посети панаирите в Лондон и Бирмин-
гам през март-април 1921 г., той е натоварен с отговорна 
мисия - да обиколи няколко съглашенски държави и да 
направи сондажи по икономически и политически въпро-
си. Отправя се за Женева, след това посещава Брюксел, за да 
се запознае с предстоящото пристигане   на Междусъюзни-
ческа комисия в България. Във Франция се среща с видни 
политици и общественици като Е. Ерио, Ленай (член на 
главната  комисия по репарациите), с приятели на Бълга-
рия, като полковник Ламуш, мадам Менар-Дориан и много 
други, като търси съпричастност за намаляване на репара-
циите, излаз на Бяло море и раздвижване на българо-
френските връзки. 

След тази обиколка на Европа, той посещава Лондонс-
кото промишлено изложение. В Англия д-р Райко Даскалов 
се свързва с банките по плащанията на довоенните дългове 
на България и подписва изгодни спогодби по издължаване-
то  им.  

Не пропуска да посети и разгледа панаира в Бирмингам, 
индустриални предприятия в Глазгоу и Манчестър, посе-
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щава Департамента по морска търговия. Среща се с кмета 
на Лондон, гостува на английското географско дружество, 
проучва въпроса със снемане на възбраната на българските 
имоти в Англия (заради репарациите). Свързва се с асоциа-
цията на английските производители, разговаря с писателя 
Х. Уелс и  много други видни общественици на Англия. 

В Лондон, в края на м. февруари, започва среща на вън-
шните министри на Англия, Франция, Италия, Белгия и 
САЩ, на която ще се разглеждат въпроси, касаещи Балка-
ните. Д-р Райко Даскалов не пропуска възможността да 
разговаря със съглашенските политици за излаза ни на Бя-
ло море, за българските преселници от Беломорска Тракия, 
за диалог с членове на главната репарационна комисия. 
Въпреки голямата натовареност, той не престава да следи и 
какво става в България. Тревожи го поведението на Марко 
Турлаков и неговите големи амбиции за премиерския пост.  
 

Ползвана литература:  
Личен архив на д-р Райко Даскалов; 
Спомени на близки хора и роднини; 
проф. Димитрина Петрова, доктор на историческите науки 

- дисертация.  
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ИВАН ТАБАКОВ 

ВЪЗПОМЕНАНИЕ ЗА ЕДИН ДРУГАР  
   

42 години от зверското убийство на Ев-
тим Арсов, чиито кости лежат някъде око-
ло Пазарджик 

 
Ето защо да се говори за паднал на полесражението е ис-

тинско страдание, особено другар като Евтим Арсов. Всеки 
спомен за него разкъсва сърцата ни от болка. Всяка черта на 
образа му, всеки жест, всеки миг от бурния му живот са 
пред нас – неговите идейни другари и ни напомнят вели-
чието на един достойно изпълнен дълг. Той бе чужд за сан-
тименталности, не познаваше униние. Посветил живота си 
на един идеал, зовеше другарите си да продължат делото 
му. Рядко в една личност се намират събрани заедно толко-
ва много духовни и морални качества. Евтим Арсов прите-
жаваше всичко, което беше потребно на един борец, об-
щественик и другар: природна интелигентност, идейни 
принципи, здрав и силен характер. Искрен, убеден, честен, 
верен на идеите, той съумяваше да обхване обективната 
действителност на всяко събитие, на всяка акция на про-
тивника. Преценките му за хора и събития бяха забележи-
телни . 

Евтим Арсов притежаваше желязна воля. Нея беше пос-
тавил изцяло в служба на борбата. С несмутимо спокойст-
вие посрещаше всеки удар на врага. Непоколебим, Евтим 
Арсов даваше всичко за идеите на земеделското движение. 
Лагери, затвори, побоища, мизерия- той всичко приемаше 
по естествен начин, с чувството че изпълнява своя дълг към 
народ и Родина. 

Осъден на 20 години затвор, Евтим бе знамето, духът, 
който ни даваше сили по бурния и стръмен път на борбата 
за земеделските идеи. 

По идеализъм се равняваше на нашите възрожденци и 
апостоли. По подвизи той  имаше много съперници. Не 
говореше за себе си, а всички знаехме, че е с издръжлив и 
железен характер, смел, справедлив и честен,. 
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Ето вижте: Евтим Арсов през 1946 година е в листата за 
народни представители на БЗНС – Н. Петков. Заради влас-
толюбието на Дора Косева е изваден от листата и Дора вли-
за на неговото място. Евтим Арсов приема това спокойно и 
не отива както Обов при БКП, а с още по-силна жар про-
дължава да работи за земеделските идеи. 

Срещата ми с Евтим Арсов стана в болницата на Со-
фийския затвор през 1947 година. В килията, в която ме 
оставиха беше Евтим Арсов, Стойчо Мушанов и монархо-
фашиста-началник спец. команди при преврата 1923 год. 
полковник Кузманов. За особен разговор не бе възможно в 
килията, а ключар ни беше Борис Дамянов. Но на карето 
/разходките/ в продължение на три месеца доста много си 
поговорихме. Така Евтим ми разказа как от плевенския зат-
вор е преместен в болницата на Софийския затвор. Как е 
посрещнат от началниците на режима – Ванков, Тричков и 
Горанов - с очи напоени със змийска отрова. 

Никола Петков вече е обесен. Видни земеделски деятели 
вече са мъртви, други са с големи присъди в затворите или 
в имиграция, а трети като Павлов, Асен Стамболийски, 
Светла Даскалова, Владо Вампирски, Борис Бумбаров и 
други вече жестоко са повалени – превърнати в живи тру-
пове. 

Една млада героиня преди това след тежки инквизиции 
беше хвърлена от етажите на Държавна сигурност, инци-
дентно самоубийство. Мара Рачева показа с героичната си 
смърт как се мре за народ, Родина и идеи.  

По това време по-голямата част от бивши офицери, ми-
лионери и политически мародери са в услуга на болше-
вишката власт.  

В болницата на централния Софийски затвор Евтим Ар-
сов е „лекуван“ от престъпника – убиец полковник лекар 
Аладжов. По същото това време при него идват двама чле-
нове на ЦК на БКП. Те нашироко му говорят и подхвърлят 
хитри уловки. Говорят, че някои от неговите приятели, 
които са се приобщили към „народната власт“, са вече на-
родни представители. Пратеници на партията искали от 
него само едно: Да осъди политиката на БЗНС–Н. Петков и 
да осъди емиграцията, която била корумпирана и служела 
на чужди агентури. 
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ЕВТИМ АРСОВ спокойно им отговорил: Моите идеи са 
моят свещен дълг към Родината. След време ще се разбере 
кой е служил на чужди агентури и упорито им показал 
своята сила и поразяваща идейна чистота и готовност за 
саможертва. 

Един ден казват на Евтим Арсов, че има посещение, 
срещнахме си погледите и той излезе. Отвеждат го в стая, в 
която Евтим вижда  Бумбаров и Светла Даскалова, които му 
се представят като пратеници на Георги Трайков със зап-
лахата, че ако не се приобщи ще бъде ликвидиран. Така го 
увещават и заплашват повече от час, но  Евтим Арсов остава 
твърдо на своите позиции. 

Тази закана бе изпълнена в Пазарджишкия затвор. В 
края на 1957 година от Софийския затвор Евтим Арсов бе 
преместен в Пазарджишкия. Отново бяхме заедно –на  един 
етаж – така да се каже на обикновен режим. Но в първите 
дни на януари 1959 година дежурният надзирател му казва 
да си събере багажа и да излезе на колелото. На следващия 
ден разбрахме, че е на третия етаж – северното крило,  в 
килия 62. На 3 февруари 1959 год. се разнесе страшната 
вест: Евтим Арсов се обесил. Злокобната вест се разнесе из 
целия затвор. Ние, затворени в клетките, нищо не можехме 
да направим. Казахме си само „Бог да го прости“ . Всички 
добре познавахме Евтим Арсов, никой абсолютно не повяр-
ва на тази мръсна коварна лъжа. По–късно след излизането 
ми от затвора аз научих истината за убийството от устата 
на там присъствалия старши надзирател и партиен секре-
тар Стоян Спасов.  

Предавам по памет. Беше през 1962 година. Отивам на 
бензиностанцията да си напълня запалката с бензин. Там 
беше въпросният Стоян Спасов с един джип. Попита ме 
какво правя на бензиностанцията – казах му, че искам да си 
заредя запалката с бензин. Той ми предложи услугата си и 
поиска да поговорим. Аз приех да го изслушам. Каза на 
шофьора му да изведе колата от бензиностанцията и да го 
изчака. До бензиностанцията имаше градинка и той пред-
ложи да отидем в нея и седнем на една от пейките. Най- 
напред ми се извини с думите: „ Било каквото било, Иване“ 
и продължи :  в убийството на вашия другар, аз видях жес-
токото убийство на баща ми, пропих се и напуснах затвора. 
Сега съм личен състав в комбинат „Марица“, ако  можеш да 
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приемеш моята помощ за работа  - обади ми се. А сега ако 
искаш да узнаеш истината за убийството на Евтим Арсов, 
изслушай ме. 

На 02. февруари 1959 година от София пристигнаха в 
затвора Вълков и Вангелов от отдел „ Затвори“. Към 8 часа 
вечерта на същия ден ме извикаха при тях, беше и майор 
Аврамов. 

Наредиха ми да взема и отведа при тях един кримина-
лен затворник. Така към 9 часа вечерта Вълков,  Аврамов, 
Рангелов, аз и криминалния отидохме на 3- тия етаж север-
ното крило. Вълков остана на входа на крилото, а Рангелов, 
Аврамов, аз и криминалния, който държеше късо дърво 
накрая с желязо. Там ми наредиха да отворя килия 62, в 
която беше Евтим Арсов. Отворих - на вратата на килията 
беше Евтим. Пръв влезе Рангелов, след него Аврамов. Влез-
нахме и ние с криминалния, който в ръката си държеше 
късото дърво с желязо. Аз имах вече усещането, че нещо ще 
се случи,  а и през това време Вълков стоеше отвън на етажа. 
Рангелов започна да разговаря с Евтим Арсов, а той му от-
говори: „Аз казах, Вие знаете моята позиция“. 

Просто по невидим от мен знак криминалният с много 
силен удар се опита да удари Евтим по главата, но той ня-
как си мигновено реагира с лявата ръка. Удара беше толко-
ва  силен, че на Евтим ръката увисна. Но веднага последва 
втори удар в главата и Евтим падна безжизнен на пода. 
След допълнителна обработка на стаята и на самия Евтим 
/разбирай почистване/  го оставихме в килията. На другия 
ден съставиха акт, че е починал, а не е обесен. 

И така угасна един борчески живот, посветен на народа 
и селската правда.  

Евтим Арсов беше един изключителен човек със силен и 
волеви характер и дълбоки убеждения. Той знаеше защо 
живее на тази земя. Защото пред него и над всичко стоеше 
дългът да бъде верен на себе си, на идеите си, на бъдещата 
свободна и независима България. 

И сега Евтим Арсов ни зове към чисти земеделски дела и 
нека днес пред неговото име да се закълнем, че неговия 
кървав път ще продължим, защото Евтим Арсов плати жес-
токо за своята смелост, а ние увлечени в своята алчност и 
властолюбие почти го забравихме. А той горя в свещен 
огън. Той не живя за себе си. Неговият поглед отиваше да-
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леч напред – извън времето и пространството, където се 
надяваше да срещне хора, съвършени, освободени от страх 
и грижи, победили гнета в себе си. 

Но колко много реализъм и хладна практичност се кри-
еха зад дълбоката му мечтателност, знаят само онези които 
имаха щастието да му бъдат скромни сътрудници в поли-
тическата дейност. Нека да бъдем като него - до гроба вер-
ни на народа си, на свободата и интересите му. 

Само така ще можем да кажем, че сме негови другари. 
Евтим Арсов не бива, не трябва и няма да умре в нашето 

съзнание. 
Не трябва да умре и за бъдещите поколения, като увеко-

вечим името му. 
 

брой 2/2018 
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КИРИЛ НАЗЪРОВ 

ЛЕГЕНДАТА СТАМБОЛИЙСКИ 
 

Великите личности понякога се превръщат в легендар-
ни, в легенди. В такава легенда се превърна Александър 
Стамболийски-  един от най-великите синове на България. 
Нарежда се сред най-достойните, най-свидните чеда на 
нашия народ в цялата ни дълголетна  история.  

Александър Стамболийски е наша национална гордост, 
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 борбата е 
нашата чест, нашето спасение, в борбата е смисълът на жи-
вота”. И целият му живот беше борба. 

А след геройската му смърт на 14 юни 1923 г. се превър-
на и в национален герой, в легенда. Легенда не само за Бъл-
гария, но и за света.  Вече почти един век  легендата за вож-
да на българското селячество и на целия български народ  
се предава от поколение на поколение. И не само че не 
помръква, а става все по-ярка, все по-актуална! Легендата за 
неговата държавническа дейност, за неговия борчески жи-
вот 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  зверско-
то му убийство легендата за него отеква по много кътчета 
на света. Да припомним само книгата на американския 
професор Джон Д. Бел „Селяни на власт: Александър 
Стамболийски и Българският земеделски народен съюз”, 
издадена пай-напред в САЩ, а след рухването на тоталита-
ризма 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 
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тях, които нашият народ е съхранил в сърцето си и в наци-
оналната история. Една от най-популярните измежду тях е 
и легендата СТАМБОЛИЙСКИ. 

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

 
брой 1/2018 
       

ВЕЛИКА САМОЖЕРТВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛ-
ГАРИЯ 

 
Навършват се 71 години от героичната смърт на един от 

най-великите българи – Никола Петков. А обаянието на 
неговата личност, неговият пример за служба и саможертва 
в името на Родината не загубват и частица от силата си.     

На 5 юни 1947 г. е снет депутатският  имунитет на лиде-
ра на Обединената опозиция и главен секретар на Българс-
кия земеделски народен съюз Никола Петков. Още в сгра-
дата на Народното събрание е арестуван от агентите на 
Москва и техните нашенски лакеи. Целта им е да се ликви-
дира насилствено Обединената опозиция в парламента, да 
бъдат избити по-видните нейни представители и да се всее 
страх в целия народ.     

При арестуването Никола Петков произнася реч, пре-
късвана от аплодисментите на Обединената опозиция.  

В нея саможертвено заявява: „Имам честта и щастието да 
последвам съдбата на своя баща и своя брат – да дам свобо-
дата си, а ако е необходимо и живота си за свободата на 
българския народ“.   

Към края на словото си извиква: „Да живее българският 
земеделски народен съюз! Да живее свободата!”      

От 5 до 16 август 1947 г. се провежда  така нареченият 
съдебен процес срещу водача на демократичната опозиция. 
Осъден е на смърт чрез обесване заради съпротивата му 
срещу  жестокостите на комунистическия режим.     

На 23 септември 1947 г. около 00,15 ч след полунощ е из-
пълнена смъртната присъда. Според решението на Народ-
ния съд „врагът на отечеството” трябва да бъде умъртвен 
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чрез обесване, но  архивни документи от зловещата нощ 
показват, че големият демократ е измъчван жестоко и убит 
зверски с чукове по главата, а след това вече мъртъв е про-
весен на въже.         

Като борец за демокрация и справедливост Никола Пет-
ков е враг и на цар Борис трети и на Георги Димитров. 
Вторият го ликвидира физически.    

Мъченическата и геройска смърт на Никола Петков на-
подобява смъртта на най-великия българин Васил Левски. 
Жестоки мъчения и обесване. Животът и делата им също си 
приличат. И двамата посвещават живота си изцяло в служ-
ба на своя народ и Отечество. И двамата изпълняват своя 
дълг достойно. 

И по още нещо си приличат -  и двамата нямат гроб. Те-
хен гроб е цяла България! 

 
брой 3/2018 

 

МОЩЕН ДУХ В КРЕХКО ТЯЛО 
 

Димитър Талев:  

Роден в Прилеп на 1 септември 1898 г.  

Умира на 20 октомври 1966г. в София  

 
Димитър Талев е един от най-великите български писа-

тели. Самобитен, оригинален, неподражаем. Пресъздава с 
дълбоко проникновение народната душевност, бит, съдба и 
цялостен живот. Творчеството му е недостижим национа-
лен епос.       

В онези мрачни времена той запали „Железния светил-
ник” и осветли бита, душевността и борбите за свобода на 
населението в поробена Македония. Разлюля „Преспански-
те камбани” в същия дух, а ехото им звучи и днес. Възкреси 
славния „Илинден”- 1903г., раните от който още кървят в 
народната памет. Озвучи „Гласовете ви чувам”, които дочу-
ваме и днес…       

Още като студент в София започва да печати първите си 
разкази. Завършва славянска филология, работи като жур-
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налист във вестник „Зора”, а по късно е главен редактор на 
вестник „Македония”. Първата му книга е за деца – сбор-
ника с приказки „Сълзите на мама”. 

След 9 септември 1944 г. „народната” власт превръща 
живота му в ад. В угода на Сталин и Тито БКП налага на-
силствена македонизация на населението от Пиринския 
край. Димитър Талев е обявен за националист и изключен 
от Съюза на българските писатели. През октомври 1944 г. е 
арестуван с обвинение за „великобългарски шовинизъм“. 
Задържан е в Софийския централен затвор до март 1945 г. 
След това е изпратен в “Трудово-изправително селище“ в 
Бобов дол  (до края на август 1945 г.).  

Ето как описва състоянието си след освобождаването му 
от каторжния труд в мината: „…Един ден бях крайно изнена-
дан, когато ми съобщиха да се приготвя и да се върна в София. 
Бил съм освободен. Придружаваше ме човек от милицията. При 
всичката си немощ с последни сили закретах… Бях повече сянка, 
отколкото човек. Минахме по една улица. Зави ми се свят, при-
лоша ми, щях да падна, ако не бях се . опрял на една врата, която 
неочаквано се отвори… Отвътре изтича една жена. Когато ме 
видя, изпищя като ухапана от змия и изчезна в къщата. Толкова 
съм я изплашил с окаяния си вид. Не бях се оглеждал в огледало и 
не знаех как изглеждам. Когато се огледах, едва не изписках като 
жената. Лицето ми бе обрасло като че ли със зелен мъх. Слаб, 
кожа и кости. 

Съпровождащият ме милиционер ме отведе в Дирекцията на 
„народната“ милиция. Вървим през разни коридори, а на мене ми 
тъмнее пред очите… Спряхме пред една врата. Почука, отвори, 
бутна ме в стаята и каза: „Ето го!“ Стоя ни жив, ни мъртъв, 
едва се държа на краката си. В дъното на стаята голяма маса, зад 
нея мъжага. Седи с наведена глава, тъй че му се вижда вратът, 
дебел като на пехливанин. Повдига бавно главата си поглежда ме, 
потърква очите си, пак се навежда над масата и започва да се 
смее или по-точно да се кикоти. Отново вдига глава, сякаш не 
вярва на очите си, пак се навежда, но този път издава гръмлив 
смях. А аз стоя безпомощен, мъча се да не падна. Пак вдига гла-
вата си, но вече не се смее, а гръмко извика: „За тебе се застъпва 
другарят Георги Караславов! Махай се!“ Излязох унизен, съкру-
шен. Не си спомням как съм стигнал, или по-точно. как съм бил 
заведен в къщи. Тогава именно видях лицето си и разбрах защо 
изписка жената в Дупница. Разбрах, че тоя бикоглав чиновник 
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не е могъл да си обясни защо Георги Караславов се застъпил за 
подобно човече.“ 

Отново е арестуван през октомври 1947 г. Здравословно-
то му състояние се влошава и получава остра язва. В изклю-
чително тежко състояние е изпратен в рудник „Куциян“ до 
февруари 1948 г. Там в тежките нечовешки условия е обре-
чен на сигурна смърт, ако не са го спасили съпругата му и 
сълагерниците - анархиста Христо Колев Йорданов-
Големия и други, като му помагат при изпълнение на голе-
мите трудовите норми. Така оцелява, но страданията му 
продължават.  

През 1948 г. семейството на Талев е изселено от София в 
Луковит, където в условията на обществена изолация, през 
следващите десет години доработва романа „Железния 
светилник“, написва  „Преспанските камбани“ и „Илин-
ден“,  а доста по-късно и „Гласовете ви чувам”.  Ненадми-
ната в литературно-художествено отношение тетралогия, 
която е своеобразен отговор на антибългарската политика 
на комунистическа България към Македония и остава най-
светлия романтичен порив на съвременното национално 
самоосъзнаване. 

Към 1952 г. обстановката вече е различна, Комунисти-
ческото правителство застава на патриотични позиции 
спрямо Македония. Властта разрешава на  Талев да се за-
върне в София. По-късно  в съответствие с промяната на 
политическия курс на страната Димитър Талев  е реабили-
тиран и се посвещава изцяло на свободна писателска прак-
тика. Доработва трилогията, която е издадена и заема свое-
то достойно място сред най-хубавите произведения на бъл-
гарската литература за всички времена. Тя е и най-силният 
духовен документ за живота и борбите на населението в 
Македония.  

 
брой 3/2018 
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120 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА БЗНС 
 
Българският земеделски народен съюз е една от най-

старите политически организации в Европа.  
Първооснователите на БЗНС  са  видни български инте-

лектуалци, просветители и други радетели за социална 
справедливост и подобряване живота на селското населе-
ние и целия български народ.  

През втората половина на 90-те години на 19 век започ-
ват да възникват първите местни земеделски професионал-
но-просветни организации. Те са пряк резултат от недовол-
ството на селските маси от политиката на българските пра-
вителства.    

Инициатори на идеята за обединението на тези органи-
зации са най-будни народни синове, между които учителят 
от с. Мусина, Търновско Цанко Церковски с написването и 
разпространението на прочутото Възвание,  Янко Забунов, 
Йордан Пекарев, Димитър Драгиев и още няколко.  

„Възвание към българските земеделци“,  което призовава 
местните организации да се обединят в общ съюз, е публи-
кувано в „Селски вестник“ на 20 септември 1899 г. и във в-к 
„Земеделска защита“ на 10 октомври 1899 г.. 

Учредителният конгрес на БЗНС се провежда на 28 – 30 
декември 1899 г. в гр. Плевен.  

Първоначално организацията има професионално-
просветителски характер и си поставя задача борбата за 
подобряване икономическото положение на селяните и др. 
Но засилващите се социални проблеми в българското об-
щество в края на 19-ти и началото на 20 в. оказват силно 
влияние върху облика на БЗНС.                         

Третият конгрес обявява Съюза за политическа органи-
зация.  

От 1904 г. ръководна роля в БЗНС играе Александър 
Стамболийски, който се утвърждава като негов идеолог и 
водач. Той разработва  първата му програма  и съсловния 
принцип, които придават на БЗНС облик на селска съслов-
на политическа организация.  

БЗНС и лично Стамболийски се бори против еднолич-
ния режим на монарха и милитаристичния курс на българ-
ските правителства. Противопоставя се на въвличането на 
България в Първата световна война - 1914 -1918 г.  
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Ал. Стамболийски и Райко Даскалов застават начело на 
Войнишкото въстание през 1918 г 

След националната катастрофа вследствие на войните 
България е разкъсвана от вътрешни и външни проблеми. 
Единствената политическа организация, която може да я 
изправи на крака е БЗНС.  И той се справя успешно с непо-
силната задача, като  образува самостоятелно правителство, 
начело с Александър Стамболийски. Това е едно от най-
успешните български правителства както във вътрешен, 
така и в международен план. 

То е свалено незаконно с най-жестокия и кървав преврат 
в българската история на 9 юни 1923 г. 

По-нататък историята на БЗНС е белязана от възходи и 
падения, разцепления и обединения, борби с външни и 
вътрешни врагове, предателства и  т. н.  

 
брой 4/2019 
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МАРГАРИТА НЕШКОВА  

ГЕНИАЛНИЯТ ПОЕТ, НАПИСАЛ СЦЕНАРИЯ НА СОБ-
СТВЕНАТА СИ СМЪРТ… 

 

180 години от рождението на Христо Бо-
тев /1848 – 1876/ 

 
Велик син на България и света. Гениален поет, пламенен 

публицист, далновиден революционер.   
У него всичко е велико: поезията, прозата, сатирата, са-

можертвата в името на народ и родина.  Роден за водач и 
сякаш белязан от Бог за саможертвен агнец, чиято смърт 
като камбана не дава покои на европейската общественост 
да си затвори очите пред турския терор. 

Ботевото творчество е гениално, но то има своите големи 
духовни предтечи: звучните народни песни, пети от него-
вата майка Иванка Петкова, творчеството на Паисий, Соф-
роний, Берон, Бозвели, Раковски, Чинтулов и др.   

При всички тях, както и в Ботевото творчество, копне-
жът за свобода и справедливост и стремежът де се събуди 
целият български народ за него е като пътеводна звезда. 

Творчеството на Ботев  остава в световната литературна 
съкровищница като национална самобитност, като духовно 
извисяване на личността,  като стремеж и борба, със силата 
на написаното слово, с копнежа за  свобода и социална 
справедливост, присъщи на най-светлите умове на Чове-
чеството: 

     Чуеш ли как плачат сиромаси? 
      За тоз глас ми копней душата 
      и там тегли сърце ранено,  
      там, де е се с кърви облено! 
      ………………………………. 
Тази гениална личност произлиза от недрата на българ-

ският народ, с векове пъшкал под двойното робство – турс-
ко и гръцко владичество. Тази личност залива с огън и жу-
пел заспалата съвест на цивилизована Европа, вгледана 
само в своите интереси, търпяща под носа си една нециви-
лизована империя крепяща се на насилия, тирания и 
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убийства. Ботев е от тези, които издигнаха саможертвата в 
името на свободата в бойно революционно знаме, саможер-
твата, а не насилието над другите, водено от сатанинската 
мисъл, че целта оправдава средствата, така успешно прила-
гано на практика и в нашето тоталитарно, така наречено 
социалистическо-комунистическо общество. 

Априлското въстание е потушено с много насилие, кръв 
и невинни жертви. То, макар и “подранило”, събужда ев-
ропейската общественост, а Ботевата чета и Ботевата смърт 
със саможертвения си подвиг не й позволява да заспи отно-
во. Изследователите на това време отбелязват, че медийно-
то пространство отразило Априлското въстание, отразява 
три пъти повече съдбата на четата, с войвода-поет, слязла 
на Козлодуйския бряг от кораба “Радецки”.  Това събитиес-
тига чак до вестниците на Америка.     

Изследователи на неговото творчество  посочват, че в 10 
от  стихотворенията си Ботев е кодирал своята собствена 
героична смърт.  

Ботевата личност пленява и днес с всичко, което е оста-
вил: копнеж и борба за свобода и социална справедливост, 
издигнала като знаме саможертвата,  гениалното творчест-
во, макар и малко по обем, с начина, по който пише и из-
казва мислите си. Той е велик и с актуалното си звучене  
днес: “Пари, пари, пари! – рекъл  едно време  Наполеон І и 
зяпнал беше да глътне цял свят; пари, пари, пари! – душат 
и нашите букурещки  народни базиргени и слухтят, де кой 
ще да умре, да му лапнат имотеца; пари, пари, пари! – ду-
маше наш кир Михалаки и беше – чорбаджия.  Парите са 
ум, парите са чувства, парите са живот, парите са бог…”  За 
пари един става продажен шпионин, друг мекере, трети 
подлец и крадец, четвърти лицемерен патриот и природо-
защитник… Не е ли и сега така за много от нашите съвре-
менници? 

С физическата смърт на поета-демократ завършва ап-
рилската  народна епопея. Световната общественост се вди-
га в защита на българския народ, а моралните устои  на 
Султанската държава са сринати… 

 
брой 1/2018 
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ДВА КОЛОСА НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА  
 

155 годни от рождението на Алеко Конс-
тантинов – 01.01.1963 г. 

140 години от рождението на Пейо Яворов 
- (13.01.1878 г. 

 
                        Недей дочаква и зори, 
                        върви ори, ори, ори… 
                        Като няма прокопсия, 
                        плюл съм в тая орисия!... 
 
“Класическите произведения на българската литература 

са слънчевите стълбове, крепящи националното ни само-
съзнание. Те  са кристалните мостове на възторга, по който  
Отечеството ще премине през огън и страдание и  ще пре-
бъде…” 

Най-старата държава в Европа. Това ни бе припомнено 
от най-висока трибуна от един от лидерите на Европейския 
съюз. Това е гордост, но това е и огромна отговорност за нас 
съвременниците на тази държава. Тази малка територия – 
България сякаш е бойно поле, арена за сблъсъка между 
Доброто и Злото. Доброто, с най-светлите му превъплъще-
ния –свободен дух, толерантност, пословична търпимост, 
творчески потенциал, миролюбие, а когато е нужно да за-
щити Родината си – себеотрицание, саможертва… И Злото 
с най-черните му краски, забило отровни корени в наро-
допсихологията на човечеството или така го обгърнало с 
отровата си, че не рядко, негови представители водени от 
най-светли подбуди, стават оръдие на злото. 

Алеко Константинов и Пейо Яворов – два колоса в бъл-
гарската литературна словопис, достойни да се наредят 
сред най-талантливите европейски и световни творци. 
Светли личности, талантливи автори, всеотдайни общест-
веници, станали жертви на многоликото Зло.  

Алеко, със силата на своята сатира обрисува физическия 
и духовен профил на Злото, вселило се в безсмъртния му 
литературен персонаж Бай Ганьо, който  някои критици по 
комунистическо време ще определят  като типичен предс-
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тавител на българския народ, други като типичен предста-
вител на буржоазното общество, някой от които, така уме-
ло, по байганьовски се вписаха в днешното ни, така наре-
чено, буржоазно общество. 

Бай Ганьо е вечният герой и рожба  на всички човешки 
общества със своите вечни черти на злото от най-ярките до 
най-невинните, който малко или много  носи всеки от нас – 
алчност, скъперничество, безсърдечност, демонстрация на 
простащина, шмекеруване, агресивност, подмазвачество, 
напориста бруталност, лъжепатриотизъм, стремеж към 
власт с цел облага, егоизъм, лукавост, хитруване, грубост…  

Обидно е да се твърди, че Бай Ганьо е типичен предста-
вител на българския народ и да се забравят десетките, сто-
тици, хиляди, знайни и незнайни българи носители на 
толкова жизнени сили и достойнства, запазили през векове 
на робство и изпитания своята вяра и самобитност, своята 
държава, продавана от “свои”. Този народ векове е обезли-
чаван, по време на турското робство,  и после раздиран от 
интриги,  подклаждани от чужди имперски интереси, а по 
времето на тоталитарното комунистическо деспотство 
обезкървен, обезличен…И  сега, вече толкова години, жерт-
ва  на лъжедемократи с  прийоми налагани с насилието и 
натрапничеството на манипулацията, безсрамни превъп-
лъщения и хамелеонство - рожба на ненаситния нагон за 
власт на старите партийни тоталитарни кадри,  техните 
деца и ученици –  многобройна паразитна гмеж, заляла 
учреждения и обществен живот. 

Всичко, което са написали и дваматадаровити автори е 
актуално и днес, не само за нас, а и за целия човешки род.  
Всички много сме чели за тях и от тях. Всички знаем още от 
ученическата скамейка за полезния им обществен и поли-
тически живот, за тяхната  нелепа смърт,  . И каквото и да 
напиша, ще е повторение на това, което вече е казано, но 
смятам, че ще е полезно за всички да си припомним, че 
бяха убити в разцвета на своята творческа зрялост… Еди-
ният директно, случайно или не, другият – косвено. И нека 
никога това не се повтаря!    

 
брой 1/2018 
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ПОЛИТИК И ДЪРЖАВНИК С ГОЛЯМО СЪРЦЕ  
 

140 години от рождението на Александър 
Стамболийски  

 
Легендарен идеолог на БЗНС, самобитен, оригинален, 

съвременен, модерен и днес,  96 години след сатанинското 
му убийство и държавно управление.   

Само за 20 години начело на БЗНС и три годни самосто-
ятелно управление на тази народна организация, Стамбо-
лийски успява да я наложи като непреходно политическо 
присъствие, като извор от чиито авторитет черпят сили и 
пият и какви ли не тъмни субекти, и въпреки кариерис-
тичните им подбуди,  толкова време не успяха да я омър-
сят. 

Още приживе Стамболийски се превръща в знаме на 
българското село, на хората живеещи там – селяни и инте-
лигенция. Той  не дели обществото на класи враждуващи 
помежду си, а на съсловия, които си подават ръце в името 
на благоденствието на целия народ, в името на проспери-
тета на българската държава. Това свое верую той следва и 
като държавник с реформите, които прокарва в тригодиш-
ното самостоятелно управление  на БЗНС.  

В комунистическия учебник по история на България за 
11 клас четем: “Опитът да се създаде  самостоятелна “селс-
ка” власт завършва с неуспех. Той показва, че без ръководс-
твото на работническата класа селяните не могат да се бо-
рят успешно срещу капитализма; те не могат да имат и 
своя самостоятелна власт.”  Какво грандоманско умозак-
лючение - не по-малко сатанинско убийствено от самото 
физическо убийство на Стамболийски! И въпреки това, 
убийците на стотици последователи на Стамболийски и 
неговите идеи, по време на неоспоримото господство на 
тези субекти, наложили властта си с терор и насилие, оста-
вят БЗНС да съществува като име в политическото прост-
ранство със своите свещени символи… 

БЗНС още в зората на своето прохождане е обсипван с 
насмешки, подигравки и клюки и от дясно, и от ляво, като 
политическа партия нямаща аналог в историята на Европа 
и света, както и нейният лидер Ал. Стамболийски. В изли-
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ването на кални обиди активно участва авангарда на кому-
нистите, чак до събарянето на БЗНС от власт. В този грозен 
сценарий е въвлечен и гениалният млад творец Христо 
Смирненски, но когато се разболява  тежко и животът му 
виси на косъм, великодушният Стамболийски му подава 
бащинска ръка, която младият Смирненски,  надъхан с 
фанатична омраза към буржоазната класа (както комунис-
тите определят по-заможните български граждани), не я 
поема. Стамболийски (по това време министър-председател 
на България), оценявайки таланта и младия живот на 
Смирненски, повече отколкото и днес неговите съпартий-
ци, втори път го увещава  да го изпрати на лечение в чуж-
бина с думите, че ако не иска да спаси себе си, то да спаси 
твореца, който носи в себе си… 

Пословично смел, Ал. Стамболийски не се страхува да 
изрича това, което мисли, за да помогне на българския на-
род и предпази недалновидните политици от гибелни ре-
шения. В лицето на цар Фердинанд заявява: “Ваше Вели-
чество, ако допуснете тази война, вашата глава ще се търка-
ля по Софийските улици…” Включването на България във 
войната е факт и това е огромна грешка… 

През юни, когато властолюбиви царски поклонници 
правят преврат, Стамболийски е в Славовица, където под-
готвя нова републиканска Конституция.  Разбрали за прев-
рата, предани селяни отиват при него, молейки го да го 
изведат от страната, защото ще бъде убит, но той отказва, 
предпочитайки да посрещне достойно смъртта тук при 
своя измъчен народ и разпънатата на кръст родина. За раз-
лика от вождовете на последвалото така превъзнасяно от 
комунистите Септемврийско въстаниe. През юни след 
преврата наистина има въстание – спонтанно, народно. 
Водач на въстанието в Плевен е Асен Халачев – комунист, 
но за разлика от него Националното ръководство на БКП се 
солидаризира с превратаджиите убийци. 

През краткото управление на БЗНС и Стамболийски се 
приемат много демократични закони свързани с икономи-
ката, селското стопанство,  социалното неравенство, обра-
зованието и др. Както във вътрешната, така и във външната 
политика Стамболийски е принципно последователен, 
ръководен от идеите на БЗНС за народно добруване, спра-
ведливост и мирно съжителство със съседните балкански 



      
 

87 
 

държави… През декември 1920 г. България е приета в Об-
ществото на народите.   

През това време в Русия протичат процеси, които ще до-
ведат до  исторически промени, застрашаващи демокраци-
ята в света. Стамболийски не приема предложението на 
Съветското правителство за установяване на приятелски 
отношения с болшевишкия Съветски съюз. Той допуска да 
се установят в България прокудените от Червената армия 
белогвардейски войски на барон Врангел и други изселни-
ци. В същото време неговото правителство допуска в Бълга-
рия мисия на Руския червен кръст, която да улесни завръ-
щането на емигранти комунисти в Съветска Русия и дава 
възможност с актива на БКП да се разгърне широка акция 
за събиране на храни за гладуващото население в Повол-
жието. Тези действия на Стамболийски са тълкувани от 
комунистическите историци като непоследователност във 
водената от него политика. Дребните души не могат да 
разберат човешките и морални мотиви за постъпките на 
една Велика личност като Ал. Стамболийски.  

Но мъдростта на изстрадалия български народ  ги раз-
бира, затова за него и до днес се пеят и ще се пеят песни и 
личността му се превърна в легенда, Като тези за Левски и 
Ботев, копнеещи за Чиста и свята република!  

 
брой 1/2019 
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НИКОЛАЙ ПАЧЕВ 

ВИК ОТ ПРЕИЗПОДНЯТА 
 
Ние – деди, бащи и потомци, които оцеляхме в самия ад 

на комунизма и които ясно осъзнаваме, че  премълчаването 
и преднамерено укриване и извращаване  на  демопсихоло-
гическия  облик на комунизма е вредно за бъдещите  поко-
ления . Ние сме длъжни в условията на ширещото се  поли-
тическо въжеиграчество и позорно блудстване със смисъла 
на антикомунистическите борби, с цената на върхови уси-
лия, въпреки неописуемо тежката ни материална нищета, 
да отдадем своя принос, който за историята е безценен, за 
реално отразяване на реално произтеклите исторически 
факти, защото те остават в родната историопис и в пантео-
на на българското национално величие  като поучителни 
исторически уроци. Освен за  фалшификаторите – съвре-
менните лъжесоциалисти и техните слуги и подставеници, 
всеобщо е убеждението, че истината за бруталното господ-
ство на комунизма трябва да бъде осветена до край и то не 
чрез лирически  подходи и преднамерени нагласи, а с най-
пълноценен реализъм. Голямата  истина за времето на ко-
мунизма не се нуждае от никакви пресилвания  на черните 
краски на и без това предостатъчно ярко изразените  него-
ви същински черти, довели  страната и народа ни до създа-
ване на аморфното общество, в което насилнически гос-
подстваха забраните, репресиите и страхът – факти, пре-
допределили бедността на народа и неговата безизходица. 

Допринасяйки за разкриването на цялата истина за зло-
вещия  комунистически терор, ние създаваме безспорни 
условия за възстановяване на реалната мисловна дейност 
на личността така дълбоко извратена през  десетилетията 
на комунистическото варварство, както  това се случва и 
днес чрез словоблудствата на дегенерираните рубладжийс-
ки възпевачи на отдавна отмрялата комунистическа роман-
тика. С този подход ще допринесем значително за изцеля-
ване  и утвърждаване на психическото здраве на нацията, 
както и за утвърждаване способността на зрялата личност 
да изгражда и поддържа хармонични отношения в общест-
вото. Тази е предпоставката  за по-бързо  протичане на 
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процесите на нормализация и адаптация на хората към 
съвременните цивилизовани условия за нормален общест-
вено-политически живот. 

 
брой 1/2018 
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ПЕТКО НОШКОВ 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ И НИЕ... 
 
Напоследък в България се навъдиха партии и отделни 

личности, които открито проповядват омраза и ненавист 
към Европейският съюз, като пророкуват, че той ще се раз-
падне! Високопоставени личности от Русия съветват бълга-
рите да се борим за независимост от ЕС!  

А всъщност у нас говорим ли за това защо сме в ЕС и 
какво представлява той като съюз, на какви принципи е 
построен и възникнал? Това европейско сдружаване хрум-
ване на отделни хора ли е било, или е било процес, който 
през годините се е развивал, за да стане реалност. Знаем, че 
в България още след първата световна война, министър 
председателят Ал. Стамболийски апелира за създаване на 
Европейски съединени щати! И това не е случайно, защото 
след войната България граничи с държави, които са и вра-
гове, и ние имаме нужда от мир с тях. 

И след втората световна война на 25 октомври 1948 г. е 
открито европейското движение под патронажа на Ле-
он  Блум, Уинстън Чърчил, Алсид дьо Гаспери и Пол-Анри 
Спаак. Освен представителите на заинтересованите евро-
пейски страни, в движението членуват някои лидери от 
източноевропейските страни в изгнание, между които и д-р 
Г. М. Димитров, в качеството си на генерален секретар на 
Международният селски съюз и председател на български-
ят комитет за европейското движение. В Асамблеята на 
Съвета на Европа, проблемите за източните страни се зася-
гат много повече и по-често отколкото в Обединените на-
ции. 

В този период именно д-р Г. М. Димитров започва да от-
крива все по-голяма близост между собствените си вижда-
ния и тези на европейските християндемократи. В множес-
твото речи, които произнася пред Събранието на Поробе-
ните народи се долавя съвсем ясна подобна ориентация. 

Може също така да се отбележи във Франция, активното 
участие на българските младежи земеделци във френското 
движение на „федералистите“ от 1952 г. насетне. На конг-
реса им през 1954 г. младият български емигрант Вълчо 
Вънгелов е избран за председател. Това движение е подкре-
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пено от личности като Морис Шуман, бивш министър, 
Реймон Арон проф. социолог, световно известен. В този 
контекст следва да се отбележи и създаването на „Федера-
цията на източно европейските студенти емигранти“, чии-
то генерален секретар е също българин – Христо Чорелов а 
в редакционния комитет на вестник "Свободен студент 
участва и Тончо Карабулков. Друг печатан орган на БНК е 
списанието "Освобождение" с главен редактор Васил Юру-
ков - списание за политика и култура. 

Идеята за европейско единство, която започва да се на-
лага през 1950-1960 г. не е много отдалечена поне в духовен 
план, от идеите за балканска федерация на Ал. Стамбо-
лийски и на земеделците. Точно в този дух, д-р Г. М. Ди-
митров и много други лица от националните комитети 
участват според възможностите си в оформянето на първи-
те стъпки на Европейският съюз, убедени както навремето 
Стамболийски, че единствено подобни съюзи са способни 
да се преборят с национализмът, опасен и отживян, за да 
осигурят мира в Европа. 

И след като ние живеем във времето на Съюзът на евро-
пейските държави виждаме резултатите от европейската 
солидарност и взаимопомощ и няма сила която да разруши 
този съюз колкото и да се мъчат да го сторят това -то е не-
възможно, защото това е една дългогодишна изстрадана 
мечта на европейските народи за мир между тях, за отворе-
ни граници , за движение на стоки и хора. 

 
брой 4/2018 
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ЦВЕТКО НИКОЛАЕВ 

95 ГОДИНИ ОТ УБИЙСТВОТО НА АЛЕКСАНДЪР 
СТАМБОЛИЙСКИ  

 

“За някогашна чудна Яна 
легенда чудна пазят вековете, 
а за  нов юнак, чутовен знаен 
легенда нова 
ще пълни вековете” 
 

Да, в легенда се превърнаха животът, делото и смъртта 
на Стамболийски.  

Колкото и да лаят днес всевъзможни всезнайковци, 
Стамболийски си остава сраснат с народа. Неотделим от 
народа. Целият си съзнателен живот той отдаде на борбата 
за доброто на този народ. Без остатък, без капка колебание. 
Властта за него бе средство за борба за народно добруване, 
бе негово оръжие.  

Реформите които провежда по законен път и които днес 
доста “историци” се мъчат да омаловажават и отричат, да-
доха земя на стотици хиляди бежанци от поробените кра-
ища на Родината ни; спасиха народа от безмилостните ог-
рабвачи-прекупвачи на селскостопанските произведения; 
осигуриха възможност на хиляди селски деца да се учат; 
прокараха стотици километри  пътища; дадоха вода и учи-
лища  на десетки села и градове; позлатиха българския лев 
и още, и още, и още. А това беше от полза на само за селя-
ните, а за целия български народ. За родината ни. 

Някои от реформите не бяха проведени както трябва до 
край, защото ги провеждаха хора, засегнати от самите ре-
форми.  Те ги саботираха. Всички засегнати от реформите 
се озвериха, сдушиха и събраха в една глутница. И истори-
ята е известна: 

Борецът за доброто на народа загина мъченик и стана 
легенда. И народът песни за него запя: “Заплакала е гората, 
гората и планината, заради Стамбол войвода.” 

И ще пее през вековете народа. И ще идва да скланя гла-
ва на Янини грамади. 

 

брой 2/2018                                                                                                   
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ІІI. НОВИ КНИГИ 

 ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА 
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РЕДАКЦИОННИ СТАТИИ 

ЙОРДАН БОРИСОВ НА 90 ГОДИНИ С НОВА КНИГА 
 
Йордан Борисов е роден на 13 март 1928 г. в село Руска 

Бяла, Врачанско. 
Гимназия и учителски институт завършва в град Враца. 

Бил е член на БЗМС от 1944 г. до 1947 г. През 1950 г., По 
време на военната служба в град Пловдив за това, че е на-
писал литературни творби против комунистическата власт, 
е осъден на 12 г. лишаване от свобода. Преминал е през ада 
на Пловдивския затвор и остров Персин при Белене. 

Печатал е стихотворения в местния и централния печат, 
както и в литературните сборници "Искър", "Присъствие", 
"Детелина" I, II и III т. и литературните алманаси "Ескус" и 
"Околчица". Редактор е на в. "Литературно знаме" и сп. 
"Земеделска мисъл". 

Автор е на книги с поезия и проза, сред които: "Душа 
под ключ"-стихотворения, (1993), "Детелини"-гатанки, 
(1997), "Отключени души"-стихотворения и поеми, (1998), 
"Поет на нацията"-роман, (първа книга), (2003), "Поет на 
нацията"-роман,(втора книга), (2005), "Градът на кестени-
те"-стихотворения (2007). Председател на Съюза на писате-
литеземеделии в България от възстановяването му през 
1998 г. 

С вечномлад дух и непресъхващо вдъхновение, Йордан 
Борисов продължава да твори, като за юбилея си ни подна-
ся нова книга, съчетала дългогодишен опит, с човешка и 
творческа мъдрост. Ето какво казва за нея Цветана Костова: 

„В настоящата своя творба „Тайни на поезията и проза-
та”, авторът Йордан Борисов използва средствата на поези-
ята и я построява в стихотворна форма. Благородно е на-
мерението му да въведе младите творци в „Тайните на пое-
зията и прозата” и още повече да го осъществи като учеб-
ник чрез своите 16 „уроци”. Толкова нагледно, увлекателно 
и талантливо, и при това в стихове.“ 
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СЪДБИ ПО ПЪТЯ НА МАРГАРИТА НЕШКОВА 
    
И с новата си книга „Съдби по пътя” поетесата Марга-

рита Нешкова доказва колко истинско е нейното творческо 
дарование; колко дълбоко в сърцето й са загнездени родос-
ловните  корени, съдбите на най-близките й роднини; кол-
ко достойно и предано изпълнява своя дълг и заветите им. 

Разбира се идейно-естетическият обхват в стихотворе-
нията й не се ограничава само с този тематичен кръг. Той е 
много по-широк и дълбок. Стиховете й са наситени със 
силен социален, патриотичен, философски заряд, с изводи 
и обобщения за смисъла на човешкия живот.   

Като цяло книгата стои на високо художествено равни-
ще. Това е истинска поезия - без декларативност, дидакти-
зъм и сухи послания. Наситена със силно въздействащи  
изразни средства – метафори, символи, видения… 

Стихът на Маргарита Нешкова не е прикован в класи-
ческото стихосложение, а е по-свободен, по-асоциативен, 
по-необуздан. Но – вълнуващ, емоционален, намиращ пътя 
към сърцето на читателя. 

Всичко това се потвърждава от цялото съдържание на 
книгата и най-вече от стихотворения като „Водата”, „ Ко-
рен”, „Тъжно време”, „Сезони”,  „Тихо”, „Оптимизмът чу-
ка”, „Сбогом самота” и много други.  

 

брой 2/2018 
 

МИЛКА ПЕШЕВА С НОВА СТИХОСБИРКА 
 
И в новата си стихосбирка „Откраднато детство”, /изд. 

„Феномен”/, Милка Пешева остава вярна на своя поетичен 
натюрел – твори поезия наситена с вътрешна емоционална 
енергия, идейна последователност и непримиримост, со-
циалната несправедливост, размисли за живота, времето, 
любовта, човешката нравственост…     

Цялата книга изгражда личността на съвременната бъл-
гарка – вълненията й от заобикалящата действителност, 
интимните любовни трепети, тревогите, болките, копне-
жите, надеждите… 

 

брой 3/2018 
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ИСКРИЦИ В ДУШАТА 
 
В изпълнение на родовия си дълг поетесата Маргарита 

Нешкова продължава поредицата от книги, посветени на 
хората, които са най-близки на сърцето и душата й. Така 
написа и издаде самостоятелни книги, посветени в памет 
на майка си, на баща си, на двете си баби, на дядо си по 
майчина линия Цеко Иванов Тишевишки, на родния си 
край. 

А току що излязлата нейна нова книга ”Искрици в нощ-
та” е посветена на дядо й по бащина линия Цеко Нешков 
Вешков Амишевски. 

В тази книга, освен като поетеса, Маргарита Нешкова се 
представя и като добър разказвач. Белетристичният си дар 
е изявила в седем интересни  разказа – случки от живота на 
този буден, скромен и трудолюбив човек. 

Освен разказите в книгата са включени и три поетични 
цикъла: „Краткостишия“, „Четиристишия“ и Тристишия“. 

Поздравяваме талантливата авторка и желаем успех на 
новата й книга. Дано достигне до повече читатели, които 
ще открият в нея нещо за себе си.  

 
брой 1/2019 
 

ПОСЪРНАЛИ ПТИЦИ НА МАРГАРИТА НЕШКОВА 
  
    Маргарита Нешкова е известна на широката читател-

ска публика както с поезията си, така и с публицистично-
документалните си творби, посветени на нейните предци 
родови корени и роден край. 

    В новата си, десета поред книга „Посърнали птици“ тя 
се изявява успешно и като белетрист. В разказите от чети-
рите части – Ангел звеновода, Милена, Изплакана проза и 
Объркан свят – авторката изгражда реални, ярки образи на 
хора, които изявяват своите  характери при различни жи-
тейски обстоятелства. Героите са показани в тяхната инди-
видуална човешка същност – със своите позитивни и нега-
тивни качества.  
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    Забележително е, че в цялата книга авторката отстоява 
своите позиции и разбиране за истинските морално-
нравствени ценности   у човека. 

    Особено прочувствени и затрогващи са разказите от 
цикъла „Изстрадана проза“, защото всичко в тях е прежи-
вяно и изстрадано. 

    Като цяло разказите в новата книга на М. Нешкова 
имат силно морално, социално и емоционално въздействие 
и ще предизвикат голям интерес. 

    На добър път към сърцата и душите на читателите!  
 

брой 3/2019 
 

ПОГУБЕНАТА БЪЛГАРИЯ 

За  ДеСе-ти ноември и още нещо 

 
След изминалите 30 години от 10 ноември 1989 г. рав-

носметката за демократичните промени у нас е и тъжна, и  
мрачна, и смешна понякога. Това е така, защото още в ней-
ното начало демокрацията беше яхната от хора на държав-
на сигурност, номенклатурата и други структури на кому-
нистическото управление.  Тези хора за кратко време заг-
рабиха доходоносни постове във всички области и натру-
паха много пари.  

В началото падналата от власт номенклатура беше до-
някъде смутена, дори изплашена от възмездие, но скоро се 
окопити , ориентира се в обстановката и почти изцяло 
превзе лостовете, които трябваше да извършат демокра-
тичните промени.  

Оттук нататък демокрацията бе опорочена. Парите за-
почнаха да диктуват целия държавен, обществен и всякакъв 
ред у нас. 

Забогатялата върхушка се развихри особено след като  
разбра, че няма да  бъде търсена сметка за престъпленията 
по време на четиридесетгодишното диктаторското  самов-
ластие. Макар че жертвите и издевателствата на тоталитар-
ния режим са неизброими.. 

Те не бива да се забравят. Трябва да се знае истината. И 
да се помни историческата истина, която често е изопача-
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вана и фалшифицирана от слуги на политическата конюн-
ктура. 

Именно за истината през онова жестоко време е разказа-
но в наскоро излязлата документална книга „Погубената 
България“ на проф. Вили Лилков и разследващия журна-
лист Христо Христов. Те разказват за нерадостните съдби 
на десетки хора от така наречения буржоазен елит, който е 
трябвало да бъде унищожен и на мястото му да се настани 
„елитът“ на новите управници. 

Стотици такива хора са въдворявани в лагерите, осъж-
дани по скалъпени обвинения, страдали в затворите десет-
ки години и убивани.  

Ето какво споделят авторите за своята нова книга:  
„В България е имало елит преди 9 септември 1944г. – индус-

триалци, банкери, чифликчии, инженери, заможни селяни, тру-
долюбиви и спестовни хора – проводник на ум, разум и благопри-
личие. На тях посягат новите хора, които брутално завземат 
властта с помощта на Червената армия – окупатор… Тези 
хора са неполитическият елит на България. Те са били първи в 
своята сфера – първи са правили индустриални предприятия, 
били са водачите на общественото мнение. Участвали са във 
войните и са се връщали с ордени и медали за храброст. Това са 
хора, които са градили, дарявали са, били са пример за бедни и 
слаби. На тези хора-лидери им приличаше образованието, което 
бяха придобили в европейските университети, приличаха им 
къщите, които изграждаха, бизнесът с които се занимаваха, 
приличаха им и костюмите, и парите…   

Написахме тази книга заради бъдещите поколения. Те трябва 
да знаят, че е имало такива хора в България и пак ще има.“ 

 
брой 4/2019  
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акад. БЛАГОВЕСТА КАСАБОВА 

СВЕЩЕНАТА ПЕДЯ БЪЛГАРСКА ЗЕМЯ – КОЗЛО-
ДУЙСКИЯТ БРЯГ 

 

И в новата си книга „Свещената педя българска земя – 
Козлодуйският бряг”, Николай Пачев, за кой ли път доказа 
непомръкващата си любов към „Свещената педя българска 
земя – Козлодуйският бряг” и че подвигът на „Воеводата на 
воеводите” Христо Ботев, е жив, част е самият него. По съ-
щество книгата е сборник, в който авторът Николай Пачев 
– понастоящем уредник на музея на Ботевата чета – е съб-
рал, анализирал и подредил богат текстов и снимков мате-
риал – картини, илюстрации, извадки от пресата, биогра-
фии, изказвания на видни и не толкова видни личности, на 
посетители – родолюбци и още редица любопитни и малко 
известни факти. 

Съдържанието на сборника впечатлява не само с външ-
ното – видимо богатство на експозицията, събирана с много 
усиля и труд дълги години, но и с осезаемата емоция, раз-
вълнувана, даже когато се представя всеки детайл, всяка 
подробност, всяка снимка и надпис под нея. С особена гор-
дост и синовна признателност авторът говори за хората, 
помогнали за увековечаването на  „Свещената педя българ-
ска земя”, празненствата през времето, събирали хиляден 
народ на сакралната дата 17 май, денят, в който Войводата 
и четниците му поемат към безсмъртието; радетелите за 
построяването на величавият паметник на брега на Дунав, 
малки и по-възрастни родолюбци, осъществили с не малко 
усилия реставрацията на легендарния параход „Радецки”. 

Сборникът „Свещената педя българска земя – Козло-
дуйски бряг” трябваше де се появи, крайно необходим е за 
повдигане духа на изтерзания днешен българин, манипу-
лиран от „приятелски” нашественици  подкопаващи  на-
ционалното му самочувствие е гордост. Адмирации за ав-
тора му, за уредника на музея на Ботевата чета, за Големия 
българин, съдбовно свързан с родното си място и със „Све-
щената педя българска земя – Козлодуйски бряг” - Нико-
лай Пачев. 

 

брой 2/2018 
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ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 

ИЗ МРАКА НА ТОТАЛИТАРНАТА НОЩ 
 
В разгара на лятото излезе от печат новата книга на 

Иван Селановски „Спомени из мрака на тоталитарната 
нощ” /изд. „Мултипринт”, София, 2018/, под редакцията 
на Асен Асенов. Художник на корицата е Димо Троянов, 
който в дизайна е вложил авторската си картина „Двубой”. 
Това знаково заглавие на живописната творба като че ли 
избликва от сърцевината на живота, оня - далечния, мрач-
ния, тревожния, зловещия, който искаме повече да не се 
случва...  

Лично за мен, това бе една дълго чакана книга. Още ко-
гато прочетох „Мирен преход” усетих, че поетът Селановс-
ки има какво да разкаже на почитателите си и в немерена 
реч. След разказа „Среща” /включен както в настоящото 
издание, така и в „Мирен преход”, на страниците на „Ли-
тературно земеделско знаме” се появи и разказът „Невиди-
мата ръка” – две ярки картини, две разтърсващи истории, 
талантливо извадени из мрака на тоталитарната нощ. 

Новата книга на Селановски е един синтез на неговото 
творчество и на неговия житейски път... Не казвам „сбор-
ник”, макар при един по-малко задълбочен прочит да изг-
лежда така. Включени са творби от различни жанрове, на-
писани и публикувани в периодичния печат в годините 
след „Мирен преход”. Композиционното изграждане е тра-
диционно – осем части, обединяващи спомени, публицис-
тика, литературна критика, поезия, както и рецензии и 
репортажи за книги и изяви на автора, писма и документи.  

Читателите на „Литературно земеделско знаме” позна-
ват и сигурна съм, обичат стиховете на Селановски. Богата 
и наситена е гамата на чувствата и внушенията, които 
струят от изящните поетични конструкции, богата е и те-
матиката – от героично-епичната „Запей ми, брате”, през 
елегийно-изповедната „Звезда”, до лиричната „Усмивка на 
дете”... но винаги близка до земеделската идейност и свето-
усещане. Познаваме добре и публициста, и литературния 
критик, и приятеля Селановски, не можем да сбъркаме 
неговите слова... 
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И може би точно затова, най-голямо внимание заслужа-
ва мемоарното произведение „Спомени из мрака на тота-
литарната нощ”, дало заглавието си на книгата. Като бе-
летристика, като документ за епохата, като една човешка 
изповед и предупреждение към бъдните поколения. Всяко 
изречение, всяка страница, всяка разказана история е дву-
бой – на доброто и злото; на човещината и безчовечната 
идеология, която все пак не успява да обезличи и пречупи 
човеците, които трябва да прегази... тя обезличава и уни-
щожава само онези, които й служат... В качеството си на 
разказвач, Селановски остава верен на своя поетически 
усет, на своята светла муза. Успява пестеливо да изгради 
незабравими образи и природни картини, настроения и 
видения. Не успява да се превърне в историк на епохата. 
Неговите спомени из мрака на тоталитарната нощ са „не-
гови”, те носят неговото чувство, неговата оценка, неговата 
присъда... И това е ценното. Ние нямаме нужда от безприс-
трастност. Обществото ни е уморено, изтерзано, омерзено. 
Имаме нужда отново да бъдем разтърсени, да бъдем ударе-
ни с истината за тоталитарната система, за да не допуснем 
нейното друго, ново лице да ни хипнотизира отново, да не 
допуснем нейните хищни ръце отново да удушат свобода-
та... 

 
брой 3/2018 
 

НА ПОПРИЩЕТО ЖИЗНЕНО В СРЕДАТА 
 
Първата книга на издателство gabriell-e-lit вече е литера-

турен факт! 
„На попрището жизнено в средата“, автор Надежда 

Александрова-Цанева, е публикувана като е-book във фор-
мат .pdf на 24.01.2019 г. и във формат .epub на 15.02.2019 г. и 
е достъпна за свободно четене и сваляне в сайта на издател-
ството, а скоро любителите на поезията и публицистиката 
ще имат и печатната книга. 

 Композиционно, литературният сборник е изграден от 
три части, като първите две са в мерена реч, условно наре-
чени „лирика“ и „импресии“.  Поетичният стил на Надеж-
да Цанева, обаче, е по-скоро експресивен, образно-сетивен. 
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Поетесата търси и улавя мига – болката, щастието, липсата, 
разочарованието, изплъзването на мига, предопределе-
ността, красотата, любовта и надеждата, фрагментът, който 
изгражда цялото и цялото, което се разпада. И именно тук, 
в хаоса на отломките, в отсъствието на равновесие и опорна 
плоскост, лирическият аз открива и прокламира програм-
ната същност на произведението, която се превръща в спа-
сителен мост, по който авторът се завръща отново в живота 
си: 

„Не ме придумвай,  
че покоят е живот – 
покой не искам. 
Мъртвите почиват.” 
 

Ако продължим детайлизирането на структурата, мо-
жем да проследим няколко основни теми, около които е 
концентрирана тъканта на книгата – неуловимо-
избягващите мигове, разпиляването на жизнената енергия, 
разхищението на чувства и оставащата пустота. Лиричес-
кият „аз” търси онова, което ще остави следа, ценното, 
същностното, липсващото в един кух свят, без щастие и 
съпричастност. Усещането за сблъсък на стихията с крехкия 
личностен стремеж към висина и полет пулсира във всеки 
стих, наслагва се и обсебва читателя. 

В цикъла „Сбогуване” прави впечатление едновремен-
ността на авторовата овладяност и дистанцираност, от една 
страна, и на една болезнена, почти автобиографична точ-
ност на изказа в експозициионното стихотворение и в раз-
витието на действието и развръзката в следващите го. 

Тук особено силно се чувства преливането на лиричес-
кия „аз” в биографичното поле на авторовата личност, като 
в същото време битийната драма от загубата на любим чо-
век размива очертанията на действителността, за да се до-
косне и развие в едно почти мистично-приказно простран-
ство. Когато преминава и през него, поетесата достига до 
философското обобщение на последното стихотворение от 
цикъла, което повдига един от най-съществените въпроси, 
преминали през цялата човешка история: 

И се питам: докога ще боли? / И ще бъде изправян светът 
пред войни? /Докога ще убиваме, / а страхът от смъртта ще 
пълзи, / докога ще умираме, / за да стават след нас по-добри? 
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Темата за любовта и самотата, за несбъдването и свобо-
дата, преминават през всички части и слоеве на стихосбир-
ката, като в първата част виждаме задушаването на едно 
крехко и светло чувство, което, във втората част се е пре-
върнало в мътната стихия, помела стените на ежедневието 
и рутината, за да стигне до „брега на свободата” и осъзна-
ването, че „брегът на свободата е пуст”. 

Дълбоко лична и изстрадана, като всяка лирика, в пое-
зията на Надежда Цанева често звучи и гласът на гражда-
нина, тревожен за настоящето и бъдещето, гласът на лич-
ността, която търси брод бързо променящото се политико-
социално обкръжение – брод както за себе си, така и за своя 
народ. 

Моля – спасение / за непознатия, лъган, /незнаещ какво иска 
народ!/Дъжд вали. / Все вали и отива в канала. 

 

В третата част са събрани няколко публикувани през го-
дините статии, в които виждаме един друг образ, твърде 
различен от лирическия аз на поетесата. И този образ е 
образът на гражданина, който иска да промени света и го 
променя – с думите си и с ясната си позиция за развитието 
на обществото.  

Ценен документ за времето, като кехлибар, затворил в 
златисто-прозрачния си обем златисто-призрачните мигове 
на онова, което вече започва да става история. 

Една книга, която заслужава да бъде прочетена! 
 

брой 1/2019 
 

СЛЕД ДЕВЕТИ, СЛЕД ДЕСЕТИ 
 
Първата ми среща с творчеството на Христо Ангелов бе 

през 2012 г., когато, като редактор във в. „Литературно зе-
меделско знаме” публикувах няколко негови епиграми. 
Порази ме гъвкавата рима, звучността на стиха и лекотата 
на изказа. 

Последваха нови писма с епиграми и стихове, които без 
колебание и с удоволствие публикувахме. Не закъсня и 
отклика на читателите – Христо Ангелов се превърна в 
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един от любимите автори на рубриката „Ситни, дребни – 
като камилчета”. 

Неговата сатирична поезия носи белезите на майсторст-
вото и таланта – едно все по-рядко срещано съчетание в 
днешната литература, където често намират място шли-
фованата посредственост, или неграмотната дарба, а още 
по-често – неграмотната посредственост, на която липсва 
дори осъзнаването, че е такава. 

Христо Ангелов черпи темите на своето творчество от 
целия спектър на живота, но преди всичко – от грозното в 
политико-икономическата сфера. Неговото перо е остро, но 
тази острота не убива; тя осмива. 

Думите му се леят леко, звънливо – като планински по-
ток – те измиват, но и прорязват, проправят път през не-
чистотиите на битието. 

И тази чистота, тази ведрина са едни от най-хубавите 
черти на цялото му творчество. Но неговите нюанси не се 
изчерпват с това. Усещането за носталгия е силно, всепро-
никващо. Носталгия… но не по нещо, което сме изгубили, а 
по онова, което никога не сме постигнали… носталгия по 
неосъщественото възможно… И тази негова ведро-
звънтяща поезия, на една друга плоскост, оставя тягостно 
чувство – на обреченост, на непригодност… и недостижи-
мост. 

Когато, в края на 2018 г. започнах да осъществявам про-
екта списание „Картини с думи и багри”, обърнах се към 
Христо Ангелов, с молба да предостави свои стихове за 
публикуване в експерименталния брой 0/2018 г. Той се 
съгласи, като предостави избора на конкретни текстове на 
мен. 

Едва тогава осъзнах, че неговото творчество е доста 
обемно, разнообразно и същевременно органически цялос-
тно. И стана ясно, че любителят на сатиричната поезия, 
инженерът, дългогодишният учител, който обича да пише 
епиграми, е написал достатъчно, за да издаде книга. 

Така се роди сатиричният поетичен сборник „След де-
вети, след десети” на Христо Ангелов (издателство gabriell-
e-lit, София, 2019). Той съдържа най-доброто от неговото 
дългогодишно творчество. Голяма част от включените про-
изведения са публикувани в периодичния печат. 
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Стихосбирката е структурирана в два тематични разде-
ла – „След Девети” и „След Десети”. Заглавията насочват 
към времето на написване на творбите, но и към тематика-
та им. Почти еднаквото звучене на двата дяла нагнетяват 
тягостно чувство за еднаквост на битийната проблематика 
през тези уж коренно различни периоди от новата и най-
новата ни история. 

Но в същото време заглавието е и едно намигване – една 
закачка-провокация, едно напомняне, че всичко, което ни 
се случва зависи от нас самите, и ако искаме нещата да бъ-
дат различни, то трябва да ги направим различни, защо-
то… 

Защото дори една голяма промяна в отношенията и 
структурата на обществената организация, ако не предиз-
вика промяна в мисленето и нагласите на личността, потъ-
ва, задръства се и пропада в голямата еднаквост на непро-
менената народопсихология. 

Ще се въздържа от по-подробно описание на изданието 
и от теоретични разсъждения за стила, майсторството и 
поетичния заряд на произведението и неговия автор, които 
са очевидни, за да провокираме читателския интерес чрез 
две от стихотворенията в книгата, избрани от първата и 
втората й част. 

 
брой 3/2019 
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ДАРИНА ЦВЕТКОВА 

РОГОЗКА ЗА ДВАМА 
 
Стихосбирката на Цеца Гьонова „Рогозка за двама” в по-

голямата си част е лирична книга, пропита с чиста човешка 
обич, която в повечето случаи  е директно изразена. Стихо-
вете й са отражение на нейната емоционална същност и 
вярвам, че ще докоснат сърцето на всечи читател. Авторка-
та е дълбоко вярваща в Бога и това е намерило място още в 
първите й стихотворения.  

От стиховете й разбираме, че освен хубавите моменти е 
имала и дълбоки житейски сътресения и преживявания. 
Още от малка е останала без майка. Следвайки хроноло-
гичния ред на времето, в което е  живяла и творила автор-
ката, стихосбирката може да се нарече и биографична: же-
нитба с любим човек, посрещането в новия й дом, призна-
телност към новата й майка, раждането на децата й, ра-
достта от внучките…  

Всички стихове са пропити с много любов и терзанията 
на една майка и баба. В стиховете й има място за близки и 
приятели. Доста стихотворения отразяват красотата на 
природата през отделните сезони, в други се чувства болка-
та от хилядите заминали гурбетчии, да работят в европейс-
ките държави за насъщния, болката от разрушението зав-
ладяло обществото ни. Не е безразлична и към упадъка на 
държавата ни изразяващ се в запустелите села, поля, гради-
ни… Не се страхува да критикува. 

Някои стихове имат определено поетично-витален ха-
рактер, като: „Влюбени”, „Месечинке бяла”, „Изгубих си 
душата” и др.  

Авторката твори в класически и свободен стих.  
Някои стихове в мерена реч, на места са спънати, други 

са точно отмерени. На някои места, където е нарушена 
стъпката, авторката сякаш нарочно е спирала, за да акцен-
тува върху нещо, или просто да си поеме дъх от стремгла-
вото препускане на дактила или амфибрахия. Някъде се 
усеща спокойното песенно-валсово темпо. Има много добре 
обрисувани, впечатляващи сетивата, сякаш си там, при-
родни картини и изображения от околния свят. 
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Дебютната книга на Цеца Гьонова е жива, органична, 
грабваща читателя още с отварянето. Пожелавам да не е 
последна! Желая й успех в трудното, възвисяващо духа и 
душата поприще на поезията. На добър час!  

 
брой 2/2019 
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ЕМИЛ ПЕТРОВ 

СВЕТЛИНИ В ДУШИТЕ 
 

По повод статията на госпожа Маргарита Нешкова 
„Светлини в душите”, вестник „Литературно земеделско 
знаме”, бр. 3, 2018 г. 
 

След анонса за талантливите и интересни творби на 
младите автори, тя казва: „Има силни и посредствени твор-
би. Но ние сме дошли тук, на Земята, за да се учим. Малки-
те творци ще пораснат, талантливите ще се утвърдят”. 

Да, така е, ние сме дошли тук на Земята, за да се учим и 
ние се учехме. Но когато стана време за практическа изява, 
комунистическата цензура си казваше тежката дума. Така и 
не се утвърдихме, защото не бяхме „техни” хора. Но поне 
осъзнахме, че „да пишеш в мерена реч, все още не е поезия, 
а в немерена – белетристика”. 

Знаем още, че никой не се е родил научен, но и учили-
ще за поети и писатели няма. Писането на човек трябва да 
му идва „отвътре”, както се казва. И още нещо. Има много 
талантливи млади литератори, литературоведи, лингвисти, 
етимолози, литературни критици, но и те не са станали 
поети и писатели. Само когато се съчетае желанието на 
човека с дадеността и теорията на литературата, тогава 
израства талантът. 

А теорията на литературата е сериозна наука, изисква-
нията са много големи, всеки литературен жанр си има 
свои критерии, които трябва внимателно да се разучават, за 
да не останем само „драскачи”, вместо „писачи”. 

Какво основно трябва да знае един начинаещ в това 
направление? 

-Да прави разлика между поезия и проза – т.е. ще трябва 
много добре да познава и употребява художествените сред-
ства и похвати и в художествената реч; 

-Метрика и ритмика на стихосложението – силабическо 
и силаботоническо; 

-Видовете рими: съседни, кръстосани, обхватни и вът-
решни, богати и бедни рими; 

-Предпочитания за бели стихове и против; 
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-Разлика между иронията, епиграмата, сатирата и сар-
казма; 

-Метафоричните и метонимичните тропи и още десетки 
други особености и разлики 

Като имаме предвид днешната подготовка на подраст-
ващите във всички области на живота и техните предпочи-
тания, вероятно талантливи млади поети и писатели едва 
ли ще се намерят, но лансирани ще има. Предпочитанията 
им ще бъдат в областта на интимната лирика, в която пре-
обладават символите, които са много трудни за употреба, 
тълкуване и разбиране. 

Да не забравяме и така наречените „посредствени” пое-
ти, защото днес почти във всички вестници има „недодяла-
ни” стихотворения, без умело римуване и ритмика, а за 
художествени средства и похвати не говорим. Но тези 
„посредствени” са хора главно „втора младост” и „трета 
възраст”, както ги наричат във вестниците. Те нямат пре-
тенции за поети, а за човеци, с по 38 – 40 години трудов 
стаж в живота си, ненужни вече на държавата, изоставени 
на доизживяване, със символични пенсии, забравени и от 
бога, и от царя. Очакванията на властващите са тези забра-
вени „същества” колкото може по – скоро да се преселят в 
„друго измерение”. А всъщност, тези  посредствени същес-
тва са хора в повечето случай високо интелектуални, с 
гражданско и патриотично съзнание и имат едничкото 
желание да бъдат забелязани, да бъдат чути, да напомнят, 
че все още съществуват, че желаят да помогнат с нещо на 
своята родина, ако не с друго, то поне с мъдри съвети в 
кратки стихове, макар тия стихове и да нямат високо худо-
жествено майсторство.  

А един чужд, много известен поет, преди повече от сто 
години е казал /ще перифразирам мислите му по памет/:  

„Поет можеш и да не бъдеш ти, но гражданин трябва”  
/„Поет и гражданин”/ 

 
брой 1/2019 
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ИВАН СЕЛАНОВСКИ 

ЕДНА ПРОЛЕТНА СИМФОНИЯ ОТ ЕДНО ПРОЛЕТНО 
МОМИЧЕ 

 
     През това лято на 2019 г. излезе  новата книга на пое-

тесата Милена Френкева „Пролетно огледало” в издателст-
вото на авторката и печат „ЕД Принт“. Когато я прочетох,  
останах крайно изненадан и възхитен от нейното компози-
ционно оформление, като художествен продукт на поезия-
та. Защо? … 

     Преди години, за първи път се докоснах и запознах с 
поетичното и патетично творчество на Милена  от първата 
й издадена книга със стихове  „Кръговрат”. Тогава тя пи-
шеше, твореше и се оформяше, като една емоционална, 
талантлива поетеса – под фамилното си име –  Филипова. 

     И, рекох си, след прочита на стихотворенията, че на 
поетичния хоризонт изгрява едно  Пролетно момиче, една 
поетеса. Но, все още, изпълнена  с лелеяни мечти и копне-
жи, осенени от възторжените полети на младостта. Ала 
сега, когато издаде  новата си книга със стихове „Пролетно 
огледало” и тя е в ръцете ми – четейки и препрочитайки, 
неволно улових съществената разлика – между първата 
„Кръговрат” и „Пролетно огледало”. 

     Пред мен е вече една зряла поетеса, която е изживяла 
и преодоляла метафизическите си наклони от ранните 
творчески години.  Виждаме едно ново тръпнещо начало. 
От книгата й освежаващо всеки стих, всеки куплет, всяка 
страница е една симфония, от която струи  - поезия! Слухът 
улавя – мелодия. Искам още да продължа за безспорния 
талант на Френкева, но ще спра, та когато ги чете читате-
лят й да изживее удоволствието от свежия лъх на пролетта, 
лятото, морето, природата, родния край – одухотворено 
възпети от нея в девет раздела със стихотворения. И същес-
твеното – да бъде съпричастен към сърдечния й повик в 
началото на книгата:  „Читателю, нека бъдем заедно в мои-
те съкровени мигове”… 

    Иска ми се да проследя поетиката, диапазона на цяла-
та и книга от стихотворения в „Пролетно огледало”, във 
всичките девет раздела. Но ще цитирам само някой от тях. 
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Ето първи – трогващ с едноименното стихотворение „Море 
като око на гларус свети”: 

           Море като око на гларус свети, 
           а пясъкът е топъл като длан, 
           не ми достигат всичките куплети 
           за синия ми поглед размечтан… 
     Не по-малко  завладяващи са  и стиховете от стихот-

ворението “Пролетно огледало” във втори раздел. Излъч-
ващи образност, картинност…, когато ги четем: 

           Небето пролетно шуми, 
           реди си плочките лъчисти 
           и бягат зимните тъми 
           с окапал сняг без бели листи. 
     Книгата на Милена Френкева „Пролетно огледало” е 

един венец от свежи, неувяхващи пролетни цветя – набра-
ни от градината на нейната богата душевност! 

 
брой 4/2019 
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ЛЮБЕН ЛАЛЕВ 

ДРАГИЖЕВО - История, бит, нрави и обичаи 
 
Дълго време работих над тази скромна история на село 

Драгижево. Много хартия изписах, много пътища и музеи 
обиколих; много библиотеки прерових, много прах по ар-
хивите обрах. Възрастни хора разпитах за отдавна забраве-
ни имена, за времена страшни и славни, за хора вече не 
споменавани. Не съжалявам за времето, защото не е изгубе-
но, а отдадено на новото поколение, което не бива да заб-
равя своя род и език. 

Пропътувал съм по градове и села в нашата Родина, пъ-
тувал съм по много чужди държави и по техните градове и 
села,  и с много хора съм се видял и разговарял. Възхищавал 
съм се, когато видя млади хора да знаят и да се интересуват 
за своите деди и за своя роден край, да  се интересуват от 
живота на други хора. 

Надявам се вярно и безпристрастно да съм описал съби-
тията и дано няма засегнати. Пропуснати неща също може 
и да има. 

Писах за добрите хора, за драгижавчани и българи. Пи-
сах за вас, забравени и не забравени, храбри ДРАГИЖАНИ. 
ПИСАХ ЗА ТЕБ, МОЕ РОДНО СЕЛО, писах за твоите добри 
и лоши хора. Никога и на никого няма да се разсърдя, ако 
ми каже, че съм сгрешил или пропуснал нещо, а, напротив 
– ще ви бъда благодарен. 

Четете и препрочитайте, давайте на близки и на позна-
ти, нека знаят, че е имало, има и ще има село Драгижево! 

 
брой 1/2019 
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МАРГАРИТА НЕШКОВА 

САМА ЗА СЕБЕ СИ И СЪДБИ ПО ПЪТЯ 
 
 Родена съм в с. Долна Бешовица, община Роман, родно-

то село на баща ми. Майка ми е от с. Рогозен община Хай-
редин. Живея в гр. София.  Вече като пенсионерка имах 
достатъчно време да събера стиховете си писани през целия 
ми съзнателен живот  в часове на радост и мъка, и да ги 
издам в книги посвещавайки ги на моите любими близки, 
които бяха горди и достойни хора от  трудовия народ на 
България. 

Баща ми Цветан Цеков Нешков  през 1951 г. е осъден за-
дочно от Плевенския окръжен съд на 20 години  лишаване 
от свобода на основание чл. 70, ал. 1 и чл. 35 от Н З  и на 22 
години  от права по чл. 28  от Н З, като Никола Петковист. 
През 1961 г.  на основание чл. 1, т. 3, б.”А”,  от З А е  амнис-
тиран и пуснат от затвора, където е престоял близо десет 
години. 

За „греховете” на моя баща плаща  не само моето се-
мейство – мама, брат ми и аз, но и близките ми – баби, дя-
довци, чичовците ми… 

Издадените от мен  книги са: Осем китки – посветена  на 
моите родители; Цветен прашец –  на моята майка; Хори-
зонти в моя сън –  на моята баба от с. Рогозен; Царевичка на 
кръстопът –  на  татко; Съдбовни пътеки –  на моята боба от 
с. Долна Бешовица; Корените в мен говорят – на всички 
които обичам; Тъжният град –  на родния край,    “Съдби 
по пътя” посветих на  моя  дядо /бащата на моята майка/ 
Цветко Иванов Тишевишки – Сирака от с. Рогозен, Врачан-
ско, по професия  дърводелец, убит от комунистите във 
Врачанския  затвор, осъден като частен селскостопански 
производител за “неиздължен” данък, след като плодород-
ната наследствена и прекупена от него земеделска земя в 
размер на 49 декара  е одържавена и сменена с каменисти и 
неплодородни ниви. Комунистите го наричаха  “кулак – 
народен враг”, С МНОГО ОБИЧ И ДЪЛБОК ПОКЛОН! 
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КОРЕН 

Надолу, все навътре дълбае – 
впива упорити пръсти в пръстта. 
Алтернативна корона чертае – 
храни зелените свежи листа… 
 
Не знае как изглежда деня 
на леките шумни победи – 
колко страшен, зловещ е съня 
на суетност и амбиции бледи… 
 
Обича ствола, листата зелени, 
всички пъпки над него родени… 
Пръстта с благодарност прегръща – 
негов храм и гроб, родина и къща… 
 
Сухата пръст събрал в шепа – 
чака от дъждовни капки подкрепа… 
Предан, добър, всеотдаен – 
мъдър щрих от кръговрата безкраен…          
 
Жизнени сокове без корист събира  
за лист, пъпка, за цвета ухаен, 
за плодовете … Не спира… 
Умре ли той – всичко умира!   
 

брой 2/2018 
 

СВЕТЛИНИ В ДУШИТЕ 
 
В ръцете ми е новоизлезлият литературният сборник 

„Светлини” на клуб „Димчо Дебелянов”, гара Елин Пелин. 
Този литературен клуб за духовни хора живеещи в  района  
е „едно малко, но много ценно общество”, както го нарича  
г-жа Димитрина Попова, занимаваща се от 20 години с ли-
тература и участваща активно в живота на клуба. Клубът е 
към читалище „Светлина”, Гара Елин Пелин, което селище 
е с размерите на малко градче. Този сборник е книга шеста 
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от поредица сборници на Литературния клуб със заглавие 
„Светлини”, първият от които излиза през 1999 г.             

Сборникът е отлично оформено книжно тяло с инте-
ресно съдържание.  В него са представени значителен брои 
автори, от които трима са членове и на Съюза на писатели-
те земеделци, а именно:   Милка Пешева,  Стоян Колдов и 
Кирил Назъров.   

Книгата е пъстра. Ще намерите биографични данни за 
авторите, много стихотворения,  разкази, сатира… Включе-
ни са много талантливи и интересни  творби и което ми 
направи силно впечатление, повечето от тях са на млади 
автори  като Диана Йорданова, Ренета Радева, Стефка Ге-
оргиева, Катерина Бурова, която е и художничка и др. Има 
силни и посредствени творби. Но нали сме дошли тук на 
Земята за да се учим. Малките творци ще пораснат; талант-
ливите ще се утвърдят. Посредствените може би ще осъзна-
ят, че да пишеш в мерена реч все още не е поезия, а в неме-
рена - белетристика и да бъдеш почитател е не по-малко 
достойно. Мисля, че не е много полезно и за самите автори 
да се слагат всички под общият знаменател Литературни 
творци, макар някои от тези автори да са издали и по ня-
колко книги.  

А талантливите и всеотдайни редактори на подобни 
сборници бих сравнила със звездите. Те са толкова високо, 
че светят на всички, така че общият знаменател им е позво-
лен. Дано само когато си тръгнат от нас са по-малко огор-
чени. 

 
брой 3/2018  
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НАДЕЖДА ЦАНЕВА 

„ЧЕРВЕНИТЕ ЕСКАДРОНИ” В КОНТЕКСТА НА НО-
ВИЯ КОНСПЕКТ ПО ЛИТЕРАТУРА 

 
Разгръщам конспекта за подготовка на зрелостниците 

при завършване на средно образование – 1992-1993 г., пуб-
ликуван в „Аз Буки”. Чета до болка познати изречения, 
преписани дословно от миналогодишната програма, а те – 
също от миналогодишната и т.н. Не е нужно да коменти-
рам всичко. Спирам се на едно изречение – „Червените 
ескадрони” – порив за  социална справедливост. Ода. Оди-
чески стил.” И се питам – при наличието на „Епопея на 
забравените” от Иван Вазов с 12-те класически оди, чрез 
„Червените ескадрони” ли трябва да обясняваме какво е 
ода и одически стил? Едно стихотворение, разкриващо 
чужда действителност, чужди герои, обречена идеология – 
„В утрото на светла ера, с факела на нова вера...” Като об-
виняема навеждам очи и се питам – предтеча ли е Смир-
ненски, или лъжепророк? Какъв е геният? 

Във времето, в което живее и твори Смирненски, изжи-
вява последните си години и колосът на българската лите-
ратура Иван Вазов /единият умира през 1921, а другият – 
1923 г./ Народният поет в нито един стих не възхвали Ок-
томврийската революция и нейните герои, идеи, смисъл. 
След 9-ти септември 1944 г. той беше изхвърлен от програ-
мите по литература, за да бъде запълнен литературният 
вакуум с творби на лъжепророци. Времето е отсявало пред-
течите от лъжепророците във всяка епоха, във всяко общес-
тво /Пушкин – Горки/ и ще ги отсява. 

Чудесният поет Хр. Смирненски има редица стихотво-
рения, представляващи действително „порив за социална 
справедливост” /”Братчетата на Гаврош”, „Зимни вечери”, 
„Жълтата гостенка” и всички стихотворения от цикъла 
„Децата на града”/. Но не и „Червените ескадрони” – сти-
хотворение, което носи в себе си кръв, жестокост, насилие и 
накрая – лъжепророчество – „... вий слезнете от конете и 
земята целунете, възцарете вечна обич, вечна правда над 
света”... За съжаление, червените ескадрони донесоха лаге-
ри, убийства, терор. Колко далеч е било юношеското съз-
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нание от истината за червените ескадрони и техния набег и 
колко далече са съставителите на конспекта от истината за 
това стихотворение. Че има порив, има. Но към какво? 
Според мен – към завладяване на света. А според вас, гос-
пода?! Към социална справедливост?! „Ах, летете вий, сред 
сеч и дъжд от огнени картечи...” Не чрез „сеч и дъжд от 
огнени картечи” ще се възцари социалната справедливост. 
Със „сеч” идват диктаторите и секат, докато властват. Вие 
обаче не сте почувствали ужаса на онова, което се ражда 
под копитата на летящия ескадрон. Не го е почувствал и 
Смирненски. Младият, вдъхновеният мечтател, просто не 
се е оказал пророк. Не са му достигнали сили и време за 
това. Но вие,  които живеете днес, които сте свидетели на 
погрома на комунистическия набег, да разглеждате това 
стихотворение по този начин, е неморално. 

Защо го правите? Отговорът е прост – работите поста-
рому, живеете постарому, постарому четете българската 
литература, съставяте конспекти... Служите постарому. 

Разбира се, в конспекта има и добре оформени въпроси. 
Но в една, претендираща за новост програма не трябва да 
има никакви пропуски. 

 

в-к „Аз Буки”, бр. 4, февруари 1993 г.; „На попрището жиз-
нено в средата”, изд. gabriell-e-lit, София, 2019 г. 
 

брой 1/2019 
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ПЕЛИН ПЕЛИНОВ 

ВЯТЪРЪТ ОТ КОЙТО ЗАВЕТ НЯМА - ПОСЛЕСЛОВ 
 
Ето, че се появи втори сборник с разкази под познатото 

заглавие „Вятърът от който завет няма”. Това показва най-
малкото две неща: Първо, че писателят Цветан Лалов ха-
ресва това заглавие, каквото няма подобно в българската 
литература. И второ, че то силно се връзва с негативните му 
спомени от тоталитарното време, които са обект на двата 
сборника с разкази. 

Цветан Лалов се появи късно в литературата, на зряла, 
дори на презряла възраст. Преди това той е бил медицинс-
ки фелдшер и е церил хората в Северна България и в Тру-
дови войски. А на стари години, вместо да кисне по кафе-
нетата и кварталните градинки и “бистри” политиката с 
изкукуригалите си набори, той предпочете да улови  перо-
то и да разкаже своите спомени от тоталитарното време. По 
този начин той не само осмисли живота си на стари годи-
ни, а което е по-важно, остави в родната литература описа-
ния на случки и образи, каквито не е имало до този момент. 
Намирам това за много важно, защото писателите от време-
то на Соца, или т. н. „соц-реалисти”, мълчат сега като пука-
ли за срутването на социалистическата система и за нахлу-
ването на псевдодемокрацията, с нейните нови лъжи, из-
мами и грабежи. А Цветан Лалов, който не е обременен от 
миналото и който не е кадил тамян на Соца, разказва за 
достоверни неща от живота, каквито ги няма в белетристи-
ката. Той бръкна смело и дълбоко в раната на бита и ду-
шевността на българския народ, причинявана от тотали-
тарното минало. Той описа трагични случки и загинали 
образи, каквито няма други в родната литература. В този 
смисъл той стана не само пионер в описанието на антико-
мунизма, а и летописец на трагичното време, провъзгласе-
но от пропагандата за най-справедливия и прогресивен 
строй в историята. 

Разбира се това стана след 10-ти ноември 1989 г., когато 
Соца се срути както в България, така и в цяла Източна Ев-
ропа и цензурата падна. Преди това не беше възможно да 
се публикуват неговите писания. Впрочем, преди това те 
въобще не съществуваха. Всичко което написа Лалов е след 
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10-ти ноември. Затова може някой заклет привърженик на 
Соца да каже – „след дъжд качулка” или „На умряло куче 
нож вади!”. И това ще бъде неоснователна оценка, защото 
описанието на зулумите на тоталитарното минало е необ-
ходимо за днешната литература. Иначе ще излезе, че това 
тоталитарно минало е било тържество на справедливостта 
и демокрацията. А всички знаем, че не беше така. Вятърът, 
от който завет няма, който задуха след преминаването на 
Червената армия през Източна Европа, роди невижданите 
форми на азиатско насилие, на кръв и класова омраза, на 
терор и убийства, каквито нито Българя, нито Източна Ев-
ропа заслужаваха. 

Във втория сборник Цветан Лалов е събрал десет вели-
колепни разказа, в които ни разказва за тоталитарното вре-
ме на родния му край. Всички са документално-
художествени. В тях няма нищо измислено. И в това е тях-
ната художествена сила. Герои на тези разкази са два типа 
хора: селски труженици от една страна и политически на-
силници и мракобесници – от друга. Симпатиите на авто-
ра, естествено са на страната на първите. Основният тон на 
целия сборник е класовата ненавист между хората в едно 
общество изтъкано от лъжата, насилието и репресиите. 
Смятам, че свръх-идеята на сборника е да покаже на днеш-
ния и утрешен читател основната причина за загниването 
на социалистическото общество. А тя е, че то беше постро-
ено върху тоталитарна основа, върху насилието. 

Всичко, което е написал до сега Цветан Лалов, дори и 
детските му стихотворения, е патриотично. За него свобод-
на и демократична България стои над всичко. Творчеството 
му е плод на „духа народни”, за който както казва великият 
Вазов – „той на мре!”. 

Амин! 
 

брой 2/2018 
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ПЕТКО ОГОЙСКИ 

ЗА КНИГАТА НА ЛЮБЕН  ТОМОВ 
 
Пред мен е книгата на моя връстник, приятел, съученик  

и верен съидейник Любен Томов от Ботевград, за която ще 
пиша тепърва, защото и в момента ме спъват седемте годи-
ни – шестте затвор и два лагера, които изтърпях заради 
земеделската си идея. С автора сме и служили заедно. Той, 
като чувствителна мембрана, като медоносна пчела е об-
хождал селата и махалите на борческата Ботевградска око-
лия и община днес, за да запише и съхрани за поколенията 
това, което трябва да се помни завинаги. 

Любен Томов е утвърден, стилен автор и колоритна 
личност, особено с успешната си роля и бащински покро-
вителствена мисия сред членовете на Литературен клуб 
“Стамен Панчев” Благоевград, съществуващ от времето 
когато аз и Любен Томов седяхме на един чин в гимназия 
“Асен Златаров”.  Тогава бяхме преследвани земсисти от 
наложилата се и тук сталинистка власт, като членове на 
зеления Николапетковистки младежки земеделски съюз. 
Този период фигурира в една от 15-те му книги “Живот в 
три епохи”, която бе с несъмнен принос в историята на 
Земеделския съюз. Тази тема е доразвита и обогатена в нас-
тоящата му книга. Той умело, вярно и сполучливо предава 
появата и развитието на земеделската идея в едни изклю-
чително трудни, преломни години. Събитията излага хро-
нологично, като се спира и на настоящата действителност. 
Акцентира на участието на местните земеделци на Араба-
конашкия проход, когато се подготвят в защита на неза-
конно свалената земеделска власт през 1923 г. 

Място в книгата е отделено и на борбата срещу погазва-
не на демократичните ценности през бурните 1946-47 г. и 
убийството на Никола Петков.  Разгледал е периода на са-
мостоятелното земеделско управление 1920-1923 г. и него-
вите реформи. Подробно разказва за залавянето на Ал. 
Стамболийски и неговото жестоко убийство. 

Това е една ценна книга с ярък приносен характер в 
изясняване на историческото минало на земеделското дви-
жение в Ботевградско. 



      
 

122 
 

Желая на Любен Томов здраве, дълголетие и нови твор-
чески успехи! 
 
брой 1/2018 
 

СБОГОМ МИЛА РАДОСТИНА! 
 
Една чиста и божествено красива душа литва към небето 

в края на зимата и началото на пролетта през тази, 2018 
година... 

Малцина от нас я знаех и познаваха, а които я знаеха, не 
я добре познаваха... Защото човешкият ни и християнски 
нрав, макар и вековен, не е изрядно съвършен. 

Лесно е, през месец-два, минавайки край някой храм, да 
влезем в него, да запалим свещица и да се прекръстим пред 
закачените по стените икони на светци и мъченици... 
Трудно е обаче, и не е много в нравите ни искрено да осъз-
наем и обходим пътя на тези светци и мъченици, чрез кой-
то те са просияли с делата си и са дошли посмъртно до веч-
ния покой в тишината на храма. 

И ако някой от прочелите тези тук слова се учуди защо 
ги пиша, то е, за да покажа и докажа, че и нашата прескъпа 
покойница Радостнина Георгиева Мечева изживя краткия 
си живот сред нас, българите и земеделците, като истинска 
мъченица! 

Две мъчителни обстоятелства я съпътстваха през всич-
ките дни на нейния живот, който премина като бързо изга-
ряща звезда, като небесно мигновение... 

Тя се роди в години, когато родната ни България бе дъл-
гогодишна мъченица под червена тирания, роди се и сред 
род, семейство и народ, борещи се на живот и смърт срещу 
тази тирания. Тя е дъщеря на семейство Димитрина и Ге-
орги Мечеви и внучка по майка на всеизвестния командир 
на Сливенските горяни Георги Маринов Стоянов ТЪРПА-
НОВ от селата Желю войвода и Тополчани, Сливенско, 
убит през декември 1951 г., чийто незнаен гроб Радостина с 
години е търсила.  

Цялото й семейство и родствено обкръжение са хора, 
сродници на участници и убити при сраженията горяни в 
Сливенския Балкан, в местностите Гребанец, нивища, връх 
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Синилка, мечия конак и други. Знайно е, че 11 души от 
сливенските горяни са осъдени „на смърт чрез разстрел”, а 
много други са с доживотни присъди. Това създава трайно 
потискащата атмосфера, при която Радостина израства 
като личност. Защото и семейството на баща й не живее 
безоблачни дни. Георги Мечев е борбено действен, да не 
кажа и войнствен земеделец по убеждение. 

Помня, как след настъпването на политическа свобода у 
нас, заедно ходехме на събрания, конференции и митинги 
на БЗНС, той произнасяше дръзки и съдържателни речи, а 
в задния му джоб винаги личеше нещо желязно... 

Тогава и Радостина често ходеше с нас, не носеше дамс-
ка чантичка, а пазарска чанта с пълна с книги на репреси-
рани българи, които започнаха да издават своите спомени 
след премахването на болшевишката цензура. Тогава за-
почна да излиза и един вестник на свободни теми – „Анти”, 
после „Про и Анти”, в който тя публикуваше първо малки 
дописки, после и големи полемични статии, на темата за 
борбите срещу пропадащата вече тоталитарна власт и за 
загиналите в тези борби. После, родителите й боледуваха и 
починаха, тя се затвори в себе си и дълго не се бяхме сре-
щали. 

И чак сега, преди месец, получих бройка от нейната ав-
торска книга „Горяните в източния Балкан”... 

Ах, колко е важно на тази тема да пишат участвалите, 
или семейно свързаните с тях горяни, каквато е Радостина. 

Цяла седмица вече тази книга е до възглавницата ми... 
Много е ровила авторката из архивите, много е чела до-

сега издадените книги на тази тема. Радостина акуратно се 
позовава на моята мемоарна епопея-трилогия „Записки по 
българските страдания – 1944-1989”, цитира „Миналото в 
мен” на Габриела Цанева, статии на Ваня Жекова, Даниела 
Горчева, Стефан Цанев и др. Висока оценка заслужава и 
редакторът на книгата Стоян Райчевски, защото в нея са 
вместени голяма доза документи, материали, спомени и 
коментари, защото чрез това съдържание, узнаваме не само 
онова, което авторката знае, но и онова, което е открила в 
архиви и документи, книги и разкази на хора, преживели 
пожара на събитията. 

Просълзяващо и поклон доземи предизвиква и достой-
ното посвещение: 
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„Посвещавам тази книга на дядо си Георги Маринов Стоянов-
Търпанов вместо цвете на незнайния му гроб. 

С благодарност и обич към Стоянка Тодорова, негова съпруга 
и моя баба. 

В памет на всички хора, за които Отечеството и свободната 
воля на личността бяха по-скъпи от живота.” 

А от мен, пишещия тези редове, Бог да те прости и лека 
ти пръст, мила Радостина! Амин! 

 
брой 2/2018 
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IV. ПОЕЗИЯ  
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БОЯН БАЛКАНСКИ 

ИЗГРЕВ НАД БАЛОМИР 
 
Високо над Клепалската могила 
в червено дискът слънчев се показа. 
И нажежен от божие огнило 
скали и букове с лъчи отряза. 
 
Надвеси  се над долината жива, 
за да и поднесе небесна сила. 
И просълзиха се треви щастливи, 
усмивките разцъфнали разкрили. 
 
Обсипа се простора с песнопой, 
пригласян със гъдулки на щурчета. 
Сърни се спуснаха за водопой 
по вървище, препасало полето. 
 
А аз стоя, сред билките омаян, 
на този земен кът – парче от рая! 
 

брой 2/2018 

ЗАЛЕЗ В ПЛАНИНАТА 
 
От умора натежало, в заник 
слънцето се спусна над баира, 
орловият дъб запали с пламък 
и подкара късните пастири. 
 

През пожара вятърът притича 
и  раздуха въглените звездни 
по небето синьо с лунен кичур, 
медения залез да изцеждат. 
 

Заспа денят във скутите на мрака, 
изгрев в утро ново да дочака… 
 

брой 3/2018 
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БАЩИН ДОМ 
 
Пътека тясна е пресякла двора, 
покрит с килим от дъхаща трева. 
В късна нощ, с нарамена умора, 
по нея идва тъжният баща. 
Присяда мълчешком до прага, вгледан 
към небосвода с въглени очи. 
И ореха от старостта приведен, 
легенди стари тихо му шепти. 
 

А после бавно влиза в одаята, 
огрята с газениче или свещ. 
Пред него мракът в жълто се разтапя. 
и летопис е тука всяка вещ. 
Сивеят съдове като кандила 
и спомените будят се край тях. 
Стените тайни тук са съхранили 
бунтарска реч и плач, и детски смях. 
 

О, роден дом, за мен си ти светило – 
от тебе черпя светлина и сили! 
 

брой 4/2018 
 

СТАРИНИ 
 
Все питам, гледам, слушам, снимам и чета 
за всяка мъртва или жива старина – 
било орисана със личност или племе, 
във джунгла, степ или пустиня уморена, 
било градища, манастири и могили, 
светилища и кули или пак фосили. 
 

Тя, старината, знаци с топоними носи, 
история с душа и мъдрости с въпроси. 
Дори за нея очерци и книги пиша, 
за да скатая памет сред целебна ниша 
във раклата на нашата култура древна, 
за бъдните ни поколения потребна. 
 

брой 2/2019 
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БОЯН ИЛИЕВ 

ВЕКОВЕН СТОЖЕР 
 
От сто години дъб расте в полето, 
в земята родна вбил дълбоко корен, 
въздигнал яки клони към небето, 
на бури и вихрушки  - непокорен. 
 
Сечеха клон след клон от него злите хора, 
но не сломиха устрема му да върви нагоре, 
да бъде щит, надежда и опора 
на българина, на орача морен… 
 
Запомнил и погроми, и победи, 
любим и днес на стари и на млади. 
Ако не сте го виждали, о, късогледи, 
качете се на Янини грамади! 
 
Той гордост е за моята родина,  
че няма друг такъв вековен стожер – 
известен, тачен даже и в чужбина… 
Благослови го да е вечен, Боже! 
 

брой 2/2019  
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ВАСИЛ КАЛФОВ 

Васил Калфов на 80 години 

 
Роден е  в с. Таваличево, Кюстендилско. Завършил средно обра-

зование в гр. Кюстендил. Член е БЗНС от 1990 г.   
Пише стихове от ученическите си години в гимназията. Пе-

чатал е стихове във вестниците “Земеделско знаме”, “Литера-
турно знаме”, “Литературно земеделско знаме”, “Корени” и 
местния печат в родния му край. Участва със свои стихове в 
литературния сборник Детелина - 1, 2, 3 и 4-ти том.  

Член е на Съюза на писателите земеделци в България от са-
мото му учредяване през 1997 г.  

 

ЯНИНИ ГРАМАДИ 
 
     В памет на великия Ал. Стамболийски 
 

Там, на “Янини грамади”, 
със вяра, почит и надслов 
много възрастни и млади 
глави прекланят със любов… 
 

Слушаше ги чудна Яна – 
сълзи рони и тъгува… 
Зейналата жива рана 
как на тях да излекува? 
 

Стамболе, човек народен… 
Честен, мъдър политик 
искаше да е свободен 
българският род велик. 
 

Нека знаят, помнят живите 
варварството. Неговият крах. 
как убиха те страхливите, 
че беше ги от тебе страх! 
 

Властта я взеха десните… 
От тях пък – крайно левите. 
Убиха най-честните 
и ограбиха им нивите…- 
 

Народа гладен. Боледува. 
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Кой и днес го пита… 
И… дълго той ще мизерува, 
ако на коварните разчита! 
 

брой 2/2018 
 

ВЯРА  
 
От векове по тези земи 
е кръстосвал славянският род. 
Тачел светци. Имал празнични дни 
и оцелял е, станал народ! 
 

Утре пак ще празнуваме 
и ликуваме, лекуваме рани. 
Всички ще коледуваме, 
че християнската вяра ни храни! 
 

Пода с рогозка… Сядаме всички: 
старци, млади, деца мънички… 
Бъдник с боб, ошав, мед от пчелички… 
Радост е хляба с паричка… 
 

Мирна да е  Новата година, 
далече от омраза, да донесе любов, 
та всеки от своята градина 
плод да откъсне, щом той е готов! 
 

брой 4/2018 
 

ЛЕВИ!... 
 
Исус Христос умувал –  
мир искал на Земята. 
Крадецът се страхувал  
и скривал си вината. 
 
Като плахи „артисти“   
зад Папата се скрихте! 
Другари комунисти,  
кога се променихте? 
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Били сте християни?! 
Защо там в Белене, Персин  
разстрелвахте до лани  
с хиляди, а не един? 
 
Убиец не обича,  
не може и да люби. 
Що луд напразно тича  
и все в живота губи? 
 
Край нямат ви лъжите. 
По дяволи вървете! 
В палати днес лежите! 
Парите ни върнете! 
 
И Бог го е доказал  
този нечовешки грях, 
затуй ви е наказал 
да живеете във страх! 
 

брой 3/2019  
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ВАСИЛЕНА СТАМОВА 

МОРЕ 
 
Далеко във простора ясен 
синеят се вълните. 
Море, ах, колко си прекрасно – 
брегът с крайбрежните скали… 
 
Избликва от сърцето песен 
и лети над твоите вълни. 
Отлита лято, идва есен – 
небето свежда висини. 
 
Аз пак при тебе ще се върна – 
при твоята дивна красота! 
Ръце разтварям да прегърна 
безкрайната ти чистота! 
 

брой 4/2018 
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ВИОЛЕТА СОЛНИКОВА 

ХАЙКУ 
 
     *** 
Задъхва се лятото 
по моста 
от изгрева до залеза. 
 
     *** 
Горещ вятър. 
Танц със саби 
танцуват тревите. 
 
     *** 
Разкъсани от вятъра 
Думи 
отнасят очакваното. 
 
     *** 
Пъстроцветна дъга – 
мост над 
невъзможното. 
 

брой 3/2019 
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ВЯРА ДАМЯНОВА 

ЗАКЛЕВАМ СЕ 
 
Заклевам се в това 
небе, не съм кралица. 
Душата ми жадува 
ветрове, 
загребвам ги с криле на 
птица. 
Заклевам се във таз 
земя, не съм богата, 
сърцето от любов ще 
изгоря 
и ще изгрея най-красива 
със зората. 
Заклевам се във този 
дъжд, по-бедна и от просяк, 
събуждах с мъка своето 
сърце, 
та щастие на хората да 
нося. 
 

брой 1/2018 
 

ПОЛЪХ 
 
Гълъбов плясък потъва във утрото, 
нежна мелодия, люляков цвят. 
По ненапъпили още улици 
въздухът трепне и стъпките спят. 
 
Някъде там в пеперудени сънища 
Някой преплита ме в своята нежност. 
Времето блика бавно и ласкаво 
с полъх любовен и безметежност. 
 

брой 3/2018 
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НЕТЛЕННОТО ТАМ 
 
Дърветата - черна корона 
на снежната, бяла земя 
и ветрища зимни се гонят, 
понесли вечерна искра. 
 
Лудува във виното бяло 
несбъднато утро и блян, 
сърцето копнее за ново начало 
в нетленното там. 
 
Където се ширят простори, 
окъпани в ясна зора. 
Ще бъда ли някога, скоро 
в онази далечна страна? 
 
И как ще я кръстя пред всички, 
намерила ново небе? 
На мене самата прилича, 
защото е в мойто сърце. 
 

брой 4/2018 
 

КЪЩАТА НА ВЯТЪРА 
 
След къщата на вятъра започва вечността. 
На птица се превърнах, летях високо, отвъд времето, 
на прага и приседнах. 
Ограда-облаци, полета от мечти, видях и моите, 
във тях бе ти, но без лице, без образ или тяло, 
на любовта ми огледало измамно, лъжещо сърцето. 
А къщата на вятъра е на небето- 
прозирно тънка, шеметно въздушна, 
от нея вижда се земята, всичко грешно. 
От тебе искам да избягам, да се скрия, 
надявам се с въздушната магия 
да умъртвя в миг чувството неверно. 
Във къщата си вятърът се връща, 
поглежда ме със твоите очи, 
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със своя дъх ме сгрява. 
Политам аз, за теб търся забрава. 
 

брой 2/2019 
 

УТРО КРАЙ МОРЕТО 
 
А беше утро, слънцето избухваше 
и вливаше пътека сред морето. 
По-сребърна от женски пръстен, 
по-нежна от любовна песен. 
 
А беше утро, бриза запокитваше 
най-нежните признания във лодките. 
С божествената мъдрост на стихията, 
със мъката в моряшките невести. 
 
А беше утро, чайките със крясъци 
се сливаха с вълните и със пяната- 
куп морски, древни вестоносци  
на бъдещия ден за появата. 
 
А беше утро... 
 

брой 3/2019 
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ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 

ВЯТЪРЪТ 
 
Вятърът брули 
полата в краката ми, 
пясък в косите, 
пръски в лицата ни; 
твоите пръсти - 
сплетени 
в облаци, 
свирят 
с лъчите 
на слънцето... 
Вятърът мачка 
листата в краката ти, 
пепел в челата, 
дъжд в гърбовете ни; 
моите пръсти - 
жилави 
корени, 
държат 
перилата, 
които ни 
пазят 
от сплескване... 
 

брой 1/2018 
 

ОБЯД ОТ ЦВЕТЯ 
 
Ще приготвя обяд от цветя 
ще го поднеса в златна чиния, 
ще подредя на масата 
свещ, две чаши вода, ваза 
и бутилка вино. 
 
Ще направя обяд от цветя – 
нещо ароматно и зримо – 
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като торнадо в степта 
и вихрушка в комина. 
 
Ще изям обяда с цветя – 
ще пия вода, ще измия 
чинията с вино, вазата  
ще строша и 
ще чакам свещта да изтлее. 
 
Тогава ще ме намериш. 
 

брой 2/2018 
 

БЪДНИ ВЕЧЕР 
 
„Бог се роди, той е с нас!“ – 
ще пеят утре и ще се надяват… 
А днес предъвкваме молитвата 
със вкусни залъци. 
Стомасите се пълнят, 
големеят, 
тъпчат се. 
Наместват се в средата 
на телата 
ни. 
Обсебват ни. 
Изяждат ни. 
И място за душите 
не остава. 
 

брой 4/2018 
 

ЗИМНА ПРИКАЗКА 
 
Скърца 
старото стълбище 
на старата къща, 
дървото стърже, 
като щурче. 
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Въздухът лепне 
в гърдите, замръзнал, 
устните пръхнат 
от прах и безмълвие. 
Ръцете горят 
от студа 
и болят 
от липса на допир. 
 
Очите тъкат 
от лъчите 
на слънцето 
мрежа за спомени – 
тайно завръщане. 
 
Зимната къща 
отвръща 
с мълчание 
на моя летен въпрос – 
къде остана 
детството – 
скрито в скрина 
на баба ли? 
Детство, 
поднесено 
на ленен поднос. 
 
Бавно изкачвам 
старото стълбище, 
дърпам завесата 
от светлина. 
Там, на тавана, 
почти под слънцето, 
виждам сандъка, 
пълен с мечти. 
Вдигам капака му – 
варак в комина... 
Въздухът –  
пълен със сажди, 
очите ми – 
с пеперудни крила. 
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И неоткрила 
духа на детството, 
дъха ми 
става сива мъгла... 
 
Тръгвам унила, 
преглъщам ножове, 
впили се в гърлото, 
или бяха 
строшени стъкла? 
Прегръщам ръце 
и загръщам яката си – 
денят е син от лед и слана. 
 
Вървя в следата си – 
хруска пътеката... 
 
И не разбирам 
кога разбрах – 
зимната приказка 
не е средството 
да се завърна 
в света... 
 

24 МАЙ 
 
след празника – 
само изсъхнал букет 
върху масата 
 

брой 1/2019  



      
 

142 
 

ГЕОРГИ ЗАРКИН 

МЪРТЪВ – ДА, НО НИКОГА НА КОЛЕНЕ 
 
С невероятна сила, с болка бих извикал: 
Безжалостно разкъсвайте ме зверове 
и нека злобата премачка ме с копита, 
ако подгъна  пред тиранин колене. 
 
Аз знам – през хиляди тревоги ще премина, 
през зависти, сплетни, обиди, ледове… 
Дори да знам, че още жив ще ме зазидат – 
разкаян пак не ще стоя на колене. 
 
Та аз дори пред Бог не съм заставал 
за опрощение на своите грехове, 
та пред тези ли, що децата си кръщават 
с кръвта на брата си? На колене – не! 
 
             /написано в комунистическия затвор/ 
 

брой 2/2018 
 

СНЕЖИНКИ 
 
Те всекиго от нас без срам целуват, 
без разлика дали е грозен, зъл, красив… 
И влюбени, не влюбени милуват – 
достатъчно е да дочакат този миг. 
 
Вълшебен валс щом леко завъртяват 
над градове, села и планини, 
Новата година поздравяват – 
излез, излез и ти я посрещни! 
 

брой 4/2018 
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ДАРИНА ЦВЕТКОВА 

ДУШАТА МИ Е ЗРЪНЦЕ ОТ ХАРМАН 
 

         „Душата е повече там, където обича, 
отколкото там, където живее“ 
                       Августин Блажени 

 
 
Ожених се – зрънца… 
Ожънах се – ръкойки, в снопи, на кръстци. 
И овършах – погачи, в подници, под връшници. 
 

Душата ми е зрънце от харман! 
 

Ще расна пак в нивята изкласили, 
ще якна в гранките, да не прекършвам колена, 
ще зрея в слънчевите житници. 
Момички под венчила... 
Погачи прощъпалници… 
 

Душата ми е зрънце от харман! 
 

брой 1/2018 

ПОТОЧЕ брегове не знае – 
то ги създава 
и подчинено е 
единствено на извора 
и на дъжда, 
ако е любено в дъжда. 
 

Поточе искам да съм – 
без русло-време 
и без реката-спомен. 
Родено от дъжда, 
да бъда кратко, 
но истинско. 
 

брой 2/2018 
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ЛЯТНА НОЩНА ИМПРЕСИЯ 
 
Залез лекичко заплува 
в златошита синева, 
пух от блясъци разхвърля 
върху морната земя. 
 
Нощ настана звездолика, 
тиха, топла, лятна нощ. 
В покоя диша воленика, 
риган, мента, лайка, хвощ… 
 
Билки  разни чудодейни, 
кротко сложили глава, 
спят с вълшебните си тайни 
под изгрялата луна… 
 

брой 3/2018 
 

БРЕЗИЧКИТЕ  
 
Брезичките, 
накичени с жълтичките, 
загадъчно потръпват – 
моминска гръд, 
в картините на Майстора. 
Букак 
загърна рижав ямурлук. 
Кърпи кожух 
лилав сукман надяна. 
Подгорец – листоброец 
жълтиците обрули. 
Завихрен листопад 
последен танц танцува. 
 

брой 4/2018 
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ХОРОВОДНО 
 
Пролетта е като Ръченица – 
ситен бърченик, дантели вие 
гиздава скоклива жар – момица, 
ергенаш на люлка я люлее. 
 
Лятото хоро Еленино е. 
Ту се ширне, ту се знойно гъне, 
що моми, момци оженило е 
и сено коси, и жито жъне.  
 
Есента е Дайчовото. Тежко, 
сладко грозде в скърцащи каруци…, 
дойде ли сред месец белодрешко, 
вино ще се руйне от бърдуци. 
 
Зимата е Дунавското. Право, 
белнало, пречистило душите, 
къща благодатна, челяд здрава, 
бъдник тлее, пълни са софрите. 
 

брой 2/2019 
 

Дарина Цветкова на 70 години 

 
Родена е в с. Баня, Карловско. Дълги години живее в с. Игна-

тица, Врачанско, родното село на родителите й.  
Завършила е учителски институт  с профил Музикален ръ-

ководител. Работила е като учителка, музикален ръководител, 
преподавател по музика и др. в областта на просветата и кул-
турата. 

Сега живее в с. Зверино, Врачанско и е Председател на Лите-
ратурно-творчески клуб към читалището в Зверино. Член е на 
Съюза на писателите земеделци в България от самото му учре-
дяване. Участва със свои стихотворения във сборниците „Дете-
лина” – издание на Съюза на писателите земеделци. Пише поезия 
и проза на възрастни и деца. Издала е стихосбирките: „Пречис-
тване”, „Съзерцание”, „Необятност”, „Ех…”, „Тинтява”, 
„Обичник” и др. за възрастни. Новелата й „Сърчице златно” е 
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интересно четиво за юноши. Има и издадени множество книжки 
за деца: „Цветна дъга”, „Водолейче” и др. Участва със свои про-
изведения в алманаси и антологии. Носител е на национални и 
общински награди и отличия за поезия. 

В последните години успешно се изявява и като редактор на 
книги от нови автори.  

ОБИЧАМ   
 
Обичам да съм сутрин в двора, 
отдадена на работа   
и с първия лазурен миг, 
да сетя изненадващ благодат 
от слънчевия Божи лик. 
В гърдите не откъртен вик 
да нашепва окрилен 
в неродени стихове: 
Здравей, прекрасен ден!   
 
Обичам да съм сред природата 
в жадувано дочакан час, 
с вечерница блещукаща далече, 
в безвремието – граничния компас 
и в нощния всемир да се стопя, 
усетила с душата си  
благословението – мир и тишина! 
 
И легнала върху премъдрата земя 
да чувствам как ме приласкава, 
как ме топли в пазвите на Любовта 
с прегръдка майчинска. И отмалявам… 
 

брой 3/2019 
 
 

  



      
 

147 
 

ДИМИТЪР БОЙНОВСКИ 

ОБИЧАМ ТЕ, РОДИНО 
 
Обичам те, Родино, когато вишнев цвят 
пчеличките примамва в пролетния хлад, 
когато във земята и нейните бразди 
овесеното зрънце започва да кълни. 
 
Обичам те, Родино, когато в летен зной 
житата ти съзряват. И няма в теб покой 
и няма дни и нощи... Бледата луна 
в прибиране на хляба помага ни и тя. 
 
Обичам те, Родино, кога на морен труд 
береме плодовете. И пак зацепи плуг 
в стърнищата. И в парка тревата пожълтей, 
листата се отронват и есенник повей. 
 
Обичам те, Родино, кога под пухкав сняг, 
села и градове заспали са, но пак 
животът-труд не спира в работните ръце 
и в ритъма безкраен на твоето сърце. 
 

брой 3/2019 
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ДИМИТЪР ЮЖНЯНИН 

РОДНА СТРЯХА 
 
Стихия вие, бръска сняг в стъклата, 
вилнее в ледената нощ сърдито. 
А в мрака като пряспа страховита 
небето висне ниско над земята. 
 
Навън от студ дърво и камък стенат, 
но в стаята огнището ме гали. 
На кой ли път в такава зимна хала 
уют ми дава къщата рождена? 
 
От огъня й въглен жив ще взема, 
където и да ида в мен да грее. 
А върна ли се някой ден при нея, 
тя с майчина любов ще ме приеме. 

 
брой 4/2018  
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ЖИВКА ТАНЧЕВА 

ВЪЗПОМЕНАНИЕ ЗА ЛЕВСКИ 
 
Когато февруари сняг натрупа 
и бурята реве със злост навън, 
рисува зимата картина: 
бесилка с български безсмъртен син. 
 
Зачуден спира вятърът и гледа 
не трепват ясните очи, 
Българя изтръпнала и бледа 
в робия тъне, пъшка и мълчи. 
 
Години – вечност, винаги през февруари, 
през фъртуни бурни, зими студове, 
като ехо от планинските върхари 
за Свободата слиза Левски да умре… 
 

брой 1/2018 
 

ОСТРОВ БЕЛЕНЕ 
 
Дунав мътни води влачи, 
кърти скални брегове, 
а сред него остров злачен... 
Остров, взел от екзотичността на Рая,  
напоен с мъка, стенания, сълзи и кръв,  
с оглозгани кости на непогребани хора! 
Остров на безсмъртието  
и на комунистическия грях! 
БКП го бе обсебил за Ада,  
с изверги събрани на пир,  
душите човешки да вадят! 
Там където русалки играха,  
Дявола с кикот над мъртвите пял. 
Край брега върбите листи ронят, 
Суховеят ги пилей,  
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Дунав гневен ги отнася 
със надгробен реквием! 
 
Всяка година в последните дни на месец Май идват хора 

на остров Персин, с цветя да обсипят безкръстни гробове и 
заклеймят комунизма, Богу да се помолят за загиналите си 
братя, неизплакани сълзи да отронят, думи за почит да 
кажат: 

„Братя, спете своя вечен сън! Ние, живите ви помним!” 
 

НАРОДЕН ТРИБУН 
     
На Ал. Стамбилийски 
 
Ръце издигнал си високо, 
от тях струи поток лъчи, 
разпръскваш славата далеко 
и караш всичко да мълчи. 
 
Заслушани в словата дръзки 
сърцата тръпнат от възторг, 
за пръв път толкава човешки 
да видят своя идол горд. 
 
Да видят  бъдещето ясно, 
което ти им подари, 
в словата твои толкоз властно 
с победна сила да гърми. 
 
С една искра разпръсна мрака 
там, дето беше  пустота, 
показа пътя,  който чака  
човешкия триумф в света. 
 

брой 2/2018 
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ПРОЛЕТНО ОЧАКВАНЕ 
 
Ето я! Тя идва – Пролетта ни, 
с  напевния шепот на класили жита, 
със звънкия тропот на прашни копита, 
с вечерния звън на закъснели стада. 
 
Тя идва! Широко вратите разтваря, 
ледът  по стъклата руши 
и с южния вятър довява 
живителен полъх във морни души. 
 
Хей,  хора!  Защо вцепенени стоите на прага ? 
Погледнете простора навън! 
Новото утро – нова зора ни предлага, 
по- светла от най-светлия ден. 
 
Повярвайте, хора! Пролетта ни пристига  
с ятата на птици от Юг, 
а зимният вятър на Север отстъпва, 
понесъл въздишки и вопли и студ. 
 

брой 1/2019 
 

ДУХЪТ НА ЦЕРКОВСКИ Е В НАС! 
 
Оранжев цвят, зелена детелина, 
Земеделска вяра и мечти, 
децата на Природата сме ние, 
ритмично с пулса й трептим! 
 
На равна Добруджа в нивята, 
на Бяла черква във пръстта, 
на Славовица сред полята, 
посяхме наште имена. 
 
Оранжев клас, зелена детелина, 
със земеделски жизнен дух, 
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заставаме ние смело пред Мрака – 
с идеи да го разгромим! 
 

брой 2/2019 
 

ЗВЕЗДА 
 
Една ясна звездичка на небето блести 
и в нея вторачвам морни очи… 
Не бледней, звездичке, в ясния ден, 
деня в нощ ще превърнеш на мен. 
 
Всеки си има своя звезда, 
Бог му я дава за добрите дела, 
ясно ли свети или тъмней в небесата, 
безпогрешно за човека чертае следа. 
 
Аз моля се Богу, от цяла душа, 
ако съм за живота достойна била, 
когато угасна – да не угасне и тя, 
звезда да остане за други в света. 
 

брой 3/2019 
 

КОЛЕДНА ВЕЧЕР 
 
Коледа дошла е.  Спомените стари 
заблестяват в чудни светлини. 
Благославяйки ни тропат коледари 
на ковани бащини врати. 
 
Зимата в снега се свира, 
оживяват клонки на ели 
и сред спомените идва мама 
със кравая и отрупани софри. 
 
Глъч и радост в млади, стари, 
под котела бъдникът гори. 
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С натежали стъпки коледари 
коледуват с коледни игри. 
 
И поднесъл щедро дари 
стар баща със вино ги пои, 
сладкодумно благославят коледари 
челяд, дом и старини. 
 
Коледна елха, детски шум и врява, 
просълзена гледам във захлас 
и се радват, както радваше се мама, 
в своята душа без глас. 
 

брой 4/2019 
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ИВАН БЕЛОСЛАТИНСКИ 

ТРИФОН ЗАРЕЗАН 
 

Заспали се гушат лозята 
под снежната бяла покривка. 
По стар обичай от селата 
при тях са дошли на разпивка. 
 
Със бъклици вино и глъчка 
усмихнати идват стопани 
и всеки зарязва по пръчка, 
полива я с вино от лани. 
 
Оглежда главините стари 
с надежда “Мискет” и “Болгар”, 
да пусне по дълги ластари, 
богат да е божия дар. 
 
И кръшно хоро се извива, 
а виното руйно се лее. 
Макар че все още е зима, 
всичко наоколо грее. 
 

брой 1/2019 
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ИВАН ГЪЛЪБОВ 

ЖАЖДА 
 
Жадувам за обич свещена – 
с дъх от Христовия кръст... 
Тя, в раздора ни днес, 
тъй е потребна – 
за вечност на човешката свест. 
 
Тя е лъх от Светия Граал – 
докоснал по устни Исус... 
И извор нетленен, 
от стубла планинска 
сред шепот лъчист. 
 
Жадувам за обич изконна... 
И чудо: с молитва дохожда при мене 
в сияние лумнала младост... 
Байрака бунтовен ми екне – 
Балкана тръпне от радост... 
 

брой 1/2019 
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ИВАН КУТИНОВ 

НОВОГОДИШНО 
 
Една душа що страда, 
един затворник блед 
на теб, девойко млада, 
изпраща ти привет! 
 
Новата година 
да ти честитя – 
дано е милостива 
към тебе, мила, тя. 
 
Сърцето ти да стопли 
със огнени лъчи,  
сълзите да изтрие 
от твоите очи. 
 
Земята да обсипе 
с обилен, тежък плод, 
свободата да получи 
нашият народ. 
 
Земя, Бог е милостив  
ще го призова – 
теб с щастие да дари, 
а мен – със свобода. 

 
1949 г.  
 

брой 4/2018  
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ИВАН СЕЛАНОВСКИ 

В РОДИЛНОТО 
 

    Честит Бабин ден! 
 
Живот в утробата на майката се бори, 
жестока болка пари нейните гърди 
и в нежен унес – акушерка нежно и говори: 
“Дай… сетен напън… край, вече се роди”. 
 
И в миг гальовен – плач погалва й душата 
с балсам залива я любимото дете 
и грей в очите лъчезарно синевата, 
протегнала към него трепетно ръце! 
 
А вън очаква, тръпнещ, таткото любими. 
“Кажи, момче или момиче – все едно… 
Съзвучни ще сме като поетични рими, 
че купих, скъпа моя, детското легло!” 
 
А през стъклото маха пухкава ръчичка. 
Сияе майка до красивото синче, 
награда в мъките родилни – То – едничка 
за баба, татко, дядо – милото дете…. 
 

брой/2018 

НА ХРИСТО БОТЕВ 
 
„Радецки” своя път към вечността поема, 
на тихи Дунав сребърни вълни люлей 
и Козлодуйски бряг – неписана поема, 
събужда мрака – ето родно слънце грей! 
 
Тук великани са целували земята. 
На Ботева гърмели огнени слова – 
със кървав меч да извоюват свободата, 
че робът дигнал непокорната глава! 
 
Врачанският Балкан с любов привет изпраща. 
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Околчица – о, храм на паднали герои – 
за битка величава славата препраща… 
Българийо, помни, че вечно „Жив е той!” 
 

брой 2/2018 
 

ЗАВЕТ 
 
Последен поглед хвърлям във далечината, 
където хоризонтът алено блести, 
къде преливат багрите на синевата, 
където сливат се небесни висоти! 
 

А, там, сред Дунав, кървав остров се белее, 
зловещото му име и днес е – Персин. 
Щом вятър мразовит от север пак повее, 
разказва как загинал в него верен син! 
 

Каторжник – мъченик на сталинската злоба, 
вселила злъч у българският комунист. 
Не ще измий престъпната ръка и гроба 
На партия жестока, партия – садист! 
 

На идни поколения завет оставям: 
„Да помнят навсегда червеният палач!!!” 
И тяхното презрение ще благославям – 
да няма нивга вече кърви, горък плач! 
 

Сред мир да любят безпределно свободата. 
В сърцата да оглася – волно песента, 
където тучни ниви ширнали в полята  
едреят с аромата полски на ръжта!” 
 

брой 1/2019 
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ПЕСЕНТА МИ 
 
Коя си ти? 
Мечта... 
или си вест! 
Сред дивен лес, 
където пролетта 
раздипля свойте 
красоти! 
Прости... 
Коя си ти? 
Перо... 
или си меч! 
Кажи! 
Кажи! 
Защо мълчиш? 
А може би си... 
тъй омърсена, 
тъй озлобена 
във тая тъжна 
и кална есен, 
о, моя  
страдна песен! 
 

брой 2/2019 
 

ЖИВОТ – БОРБА 
 

На Искър Шуманов 
 
Живот изпълнен със надежди 
и с вяра светла в утрешния ден. 
А в дните буни и метежни 
в Съюза и в смъртта си запленен! 
 
С перо и мисъл вдъхновена,  
гърмеше твоя неспокоен глас. 
Като камбана разлюляна – 
Зовеше ни: “Напред към бъден час!” 
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Изгнаник клет посред чужбина. 
Прогонен „враг” из поднебесен мир… 
Но ти завърна се в Родината: 
Живя! Бори се… Днес – почивай в мир! 
 

брой 3/2019 
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д-р ИВАН ЦОЛОВ 

НА ВИТОША 
 

Невидими сили ме теглят, привличат, 
подобно магнити – железният къс 
към Витоша снежна с гирлянди обкичена, 
изправила гордо величествен  ръст. 
 
По кривите горски пътеки нагоре 
изкачвам се бодро възторжен и смел. 
Така е красиво, приятно, просторно! 
Неволно се чувствам свободен орел, 
 
оставил зад себе си всякаква грижа, 
захвърлил всяка тъга, суета. 
Пред буйния огън в планинската хижа 
неусетно и с песни нощта отлетя. 
 
Отново на път съм. Блестят снеговете 
и сякаш е празник с безбройни елхи! 
Старинни легени насрещният вятър 
и приказки чудни неспирно реди. 
 
А пътят ме вика: „Нагоре, нагоре!” 
Там слънце облива планинския връх. 
Здравейте, безкрайни лъчисти простори! 
Ще стигна до горе, дори и без дъх! 
 

брой 1/2019 
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ИЛИЯ ВАСИЛЕВ 

СЪН В КАРЦЕРА 
 
Ти идваш в съня ми потайно, 
като плаха кошута в нощта, 
целебна, като биле омайно 
родило се при нова зора. 
 
Ти сядаш до мене свенлива 
с букета нектарен цветя. 
И даваш ми роза красива 
с дъха на любяща жена. 
 
Аз галих ти миглите в мрака. 
Лицето ти живот ми дари, 
но любовни слова не дочака, 
побягна и нейде се скри. 
 
Останах самин сред цветята - 
повехнал, самотен, смирен. 
И чаках отново съдбата 
да повтори съня ми блажен. 
 
Шумен, 1953 г. 
 

брой 4/2018 
 

БАЛАДИЧНО 
 
     На Христо Ботев 
 

Сред нощ заплаче ли букака 
и тъжно Тунджа заридай, 
върви сред дебрите юнака 
а вятър с къдри му играй. 
 
Заслушан в песните хайдушки 
що пеят буки и ели 
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отеква нейде гръм на пушки 
и плач на белите брези. 
 
Възседнал сънните върхари, 
дочул зората да звъни, 
зовът бунтовен на другари 
се носел още призори. 
 
Кънтяло поетично слово 
от рид до връх, до Стремска долина. 
Зовяло е народа ни отново  
на люта бран с погански племена. 
 
Стоях до буката столетна, 
обронил в размисъл глава 
и туй в душата ми просветна,  
затуй написах тез слова. 
 

брой 1/2019 
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ЙОРДАН БОРИСОВ 

КОЛЕДА В ПЕРСИН 
 
И в мъката ний пак те празнувахме 
на нарите, с каквото дал бе Бог. 
Поред иконата целувахме. 
А “Попа” гледаше и благ, и строг. 
 
И с кръст запяваше молитвата. 
Подхващахме като в църковен хор. 
Копои вън вратите ритаха. 
И стреляха над тъжния затвор. 
 

брой 4/2019 
 
 

  



      
 

165 
 

ЙОСИФ ПЕТРОВ 

110 години от рождението на Йосиф Петров 
- достоен земеделец, гражданин и творец  

 
Роден е на 14 май 1909 г. във врачанското село Чирен.  
Неговото име стана популярно сред  широката обществе-

ност след рухването на тоталитаризма в България, когато се 
включи активно във възстановяването на БЗНС- Никола Пет-
ков. Като най-възрастен депутат откри Великото народно съб-
рание през 1991 г.    

Започва да пише стихове още през младежките си години. 
Първата си стихосбирка „Родна земя“ издава през 1939 г. След-
ват книгите „Под развети знамена“ (1944), „Селски и войнишки 
хуморески“ (1945), „Босилкова китка“ (1946), „Оранжева земя“ 
(1947), „Чорапът се разплита“ – комедия (1948). От 1948 до 
1990 г. Йосиф Петров твори, но нищо не публикува. След про-
мените от 1989 г. на бял свят се появява стихосбирката му 
„Вик от каторгата“. През 1991–1993 г. излизат още три нови 
стихосбирки – „Разпилени пъстроцветия“ (лирика), „Ти ли ме 
повика, мое родно село“ и „Смях и жлъч“ (хумор и сатира). През 
1999 г. от печат излиза книжката му със закачливи стихове 
„Декамеронки като бонбонки“. Общо има издадени 12 книги.  

Заради активното му участие в земеделската опозиция е 
хвърлен в концлагера в Белене, където престоява три години. 

Йосиф Петров си отиде от този свят на 16 октомври 2004 
г. на достолепната 95-годишна възраст. 

                                                                                                                                                    

СТАРИЯТ ПАРАКЛИС 
  
Отдавна запустял е храма. 
Бръшлян на воля стеле се навред. 
Камбаната – задигната. За мед... 
На мястото ѝ – кука няма. 
  
От слънчеви лъчи целунат, 
проблясва кръст на купола прогнил. 
Под свода бързолет гнездо е свил, 
писукат малки жълтоклюни. 
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Разпятие. Синът ме гледа. 
С венец от тръни килнал е глава. 
Контурите личат едва-едва 
по тези стенописи бледи. 
  
Издраскали са ги вандали – 
латински букви, писани с пирон. 
Клошар, навярно дирил тук подслон, 
трошил столове и ги палил. 
  
Въздай си, Боже, на децата – 
подвластни все на тленната си плът – 
челична вяра, разум, светъл път, 
смирение и обич свята! 
  
Пред прѝтвора пристъпвам тихо – 
посреща ме икона в прах префин. 
През съ ́лзи от засъхнал парафин 
Светата Дева се усмихва. 

 
брой 2/2019 
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КАТЯ ТОНЧЕВА 

ЗЛАТНА ЕСЕН 
 

Когато настъпи есента, 
се позлатява цялата гора. 
Тогава се връща радостта 
от златната игра. 
 

Тук-там мъничко зелено, 
тук-там мъничко червено, 
като есенна изложба става; 
да нарисува всичко, природата успява. 
 

В кафяво, златно и зелено 
грее есента, 
сякаш моли умилено 
да се оцвети света. 
 
 брой 3/2018 

МОРЕТО В НЕБЕТО 
 

Знаете ли нещо за небето –  
  То прилича малко на морето. 
      Щом облаците се разперят, 
         Те приличат на вълните –  
           Сякаш с пяна се замерят, 
             Ала само във мечтите. 
                Вълните във морето 
                  Плават многобройно, 
                    А  облаците във небето 
                      Се движат по-спокойно. 
                      Щом погледнеш към небето, 
                     Чувстваш се единствен ти; 
                    Сякаш легнал си в морето 
                   И ти вятърът шепти. 
                  А вечер, щом звездите грейнат във небето, 
                Те приличат на отблясъци в морето. 
 

брой 4/2018 
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КИРИЛ НАЗЪРОВ 

ЗИМНИ ГАТАНКИ 
 
Докато летим -      
рой след рой -      
бели пеперудки сме безброй… 
Щом се дружно приземим,   
образуваме килим! 
/икниженС…/   
 
Яхнеш ли я ти-     
и там, и тук -   
по бял килим лети     
без грижи. 
Ала по друг     
не може да се движи! 
  /анйеШ/ 
 
Огледало   
над езера, реки     
път е дало    
на кънки. 
 /деЛ/ 
 
Дрехи не облича,    
само тенджера за шапка слага. 
Топлината не обича,    
но не може да избяга    
и се изпотява…   
Сетне бавно се стопява. 
/кевоч неженС/ 

 
Докато е хладина    
Белчо е на планина. 
Слънчо щом го напече,      
към морето потече. 
                          /гянС…/  
 

брой 4/2018 
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СЕДЕМДЕСЕТ И СЕДЕМ ВЯТЪРА 
 
Не малко време поживях, а 
оставам си ентусиаст със страст. 
Не малко ветрове ме вяха,  
но още повече пък… гонех аз. 
 

Е, вятър ме е вял и на кобила  
бяла – далеч от родната ми къща.  
От нея падах, но намирах сила,  
в попътен вятър го превръщах. 
Седемдесет и седем вятъра ме вяха  
и продължават още да ме веят.  
Нали съм вятърничав, не успяха  
през времето да ме отвеят. 
 

А седем е число вълшебно –  
това признават и академици. 
Да, седем е число свещено,  
пък аз сдобих се с две седмици! 
Е, доживях седемдесет и седем 
на битието нашенско в театъра.  
Макар и малко поприведен,  
все още гоня вятъра… 
За равносметка май е време:  
Наивник бях, умник, бохема,  
немил-недраг, щурак, чудак … 
Но пътя си изминах с чест!  
Дали щастлив съм днес? 
Като че ли съм чак  
на седмото небе! 
Но има още небеса до Ада и до Рая.  
Животът ми не бе  
обикновен, ала за нищо не се кая, 
не бих го заменил със друг! 
Сега съм вече пътник към безкрая  
на вечен свят, наречен Оня… 
А докато съм тук  
Михаля или вятъра ще гоня… 
 

брой 1/2019 
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ТАНЦ 
 
По цветистата ливадка близка 
едри капки дъжд заплиска. 
А защо край нея няма дъжд? 
Няма дъжд на щир и длъж! 
 
Интересен дъжд, нали – 
само по ливадката вали, 
весел смях и звън се чуват… 
Капките с цветенцата танцуват… 
 

брой 4/2019 
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ЛЮБЕН ТОМОВ 

Любен Томов на 90 години 

 
Роден е в с. Калугерово, Софийско. Завършва гимназия в Бо-

тевград и Педагогически институт в гр. Дупница. 40 години 
работи като учител с клас-квалификация и училищен инспек-
тор. Учениците го помнят като добър педагог.          

Установява се в гр. Ботевград и става негов знатен жител.  
Започва да пише в зряла възраст. Създава добри творби, кои-

то са в резултат от богати впечатления, знания и жизнен 
опит.  Пише поезия и проза. Издал е осем самостоятелни книги, 
две от които са посветени на историята на Земеделския съюз. 
Като ученик е член на Никола-петковисткият младежки земе-
делски съюз, с което се гордее и до сега остава верен на земеделс-
ките идеи.  Издал е следните самостоятелни книги: стихосбир-
ките „Шесто чувство“, „Сънища на яве“, „ …И толкова вода 
изтече“, „Палитрата на листопада“и в проза – „Чекотинският 
манастир“;  „Нашият род“;  „Живот в три епохи“; „БЗНС в 
бившата Ботевградска околия“. Съавтор е в няколко алманаха и 
сборници – „Градът с името на Ботев“; „Будни огнища“; „Бо-
тевград с лице и дух“; „Детелина“ – том 5-ти, където е в редак-
ционната колегия; в двата сборника на Съюза на независимите 
български писатели издадени  през 2014 и 2015 г., на която орга-
низация е й член и носител на почетния му орден за цялостно 
творчество. Почетен член е на литературен клуб „Стамен 
Панчев” Ботевград. 

 

ОБИСК 
 
Аз бях на шестнайсет години, 
бях ученик и запомних деня, 
в който обискираха моята младост. 
Той – блюстителят на реда, 
търсеше позиви в моята 
бедна квартира… И намери 
листче от тетрадка с почерк незнаен. 
И зачете словата опасни на глас. 
“Кой ги написа?” – попита той строго. – 
„И къде се намира? И защо ги разпръсна?” 



      
 

172 
 

Питаше, питаше той. Аз мълчах. 
После с гняв ме отведе в участъка мрачен. 
Разпитът продължи. Аз отново мълчах. 
И това го вбесяваше. 
А съветът учителски сетне реши: 
ученик номер едно се изключва, 
ученик номер две – със предупреждение 
се наказва… Да помни! 
 
Да, помня! Всичко запомних. 
Бях едва на шестнадесет години… 
 

брой 2/2019 
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МАРГАРИТА НЕШКОВА 

В ДЕНЯ НА  
ВИНОТО И ЛЮБОВТА  
  
Дайте вино – 
червено вино… 
На този ден да се напием, 
всяка мъка да изтрием, 
да измием всеки грях, 
да кънти сърдечен смях… 
 
Нека пием! Да се напием 
с червено вино като кръв 
скотска и човешка, страстна. 
С кръвта на живата лоза, 
с кръвта на топлата земя – 
омайно-пивка и прекрасна… 
 
В този ден на Любовта могъща… 
В този ден на Любовта велика 
живот на всички ни дарила – 
птица, мравка, дъб, иглика… 
Трифон Зарезане, дай ни вино!  
В този ден да се напием! 
На Свети Валентин с любов 
да сгреем този свят суров…                  
 

брой 1/2018 
 

СКАЛА 
 
Земята тътне и се надига… 
Дърво се пука, рони се камък. 
Вълна вълната застига – 
рухва и вековният замък. 
 
Затварят се пропасти. Паст 
разтвори уста ненаситна. 
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Необуздана гибелна страст 
и върхът надолу политна. 
 
Когато всичко притихна 
руини огря светлината. 
Преместена от своето място 
цяла стоеше скалата. 
 

брой 2/2018 
 

ИСКРИЦА В НОЩТА 
 
Сводът е със светлина наситен. 
Луната - кръгла, златно-зряла, 
сякаш цял харман  е похитен 
да я види земята огромна и цяла. 
 
Птиците в нощни предели 
в съня си за слънцето питат. 
Мъгливи бели кадели 
сред храсталаците скитат. 
 
Вълчият вой отеква 
като глас изпуснат от ада. 
Гладът на ненаситните не секва, 
но иде слънчева тиха награда…  
 

брой 3/2018 
 

ДА ПРЕБЪДЕ 
 
Звездна нощ и песен на птица 
оглася разлистен Балкан… 
Дунав на север към морето пътува 
заслушан в стъпките живи  
на гайда, кавал, ръченица… 
 
Дишат с отворена длан 
Рила и Пирин…, Искър немирен 
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и вие снагата си стройна Марица… 
Плиска, Преслав, Търновград… 
Пее полето и плаче лозница… 
 
Златна пшеница, шевици и плетки – 
очите ми пълнят и галят душата… 
Аромата на рози и билки десетки  
надежди носят след всички провали   
и стоплят замръзнали клетки… 
 
Тука родена, като дедите, живях… 
Обичах, копнях…Мечти разпилях… 
Капка сълза в светлина… 
Издъхваща в полет работлива пчелица 
видях – жадна за правда зеница… 
  
Летят като птици и моите мечти 
и когато сбъднати стигнат райски врати, 
от радост ще плача и Бог величая, 
че открил е пътека да изчисти Човека 
от всяка заблуда и всякакъв грях! 
 
Разтерзана тука живях… Бях 
стръкче със взор към небето… 
Прашинка сред космичния прах… 
Дали ще пребъда? – не питам сърцето. 
Все едно! – не искам да знам. 
 
Ти да пребъдеш, моя България, 
майко Земя, Човешкият смях!!! 
 

брой 2/2019 
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ПО КОЛЕДА 
 
И по Коледа беше ни тъжно… 
Теб те нямаше, татко… 
Пред иконата стояхме задружно 
в молитва - жив да си, татко… 
 
Пухкав сняг, като бели надежди, 
е обгърнал околния свят. 
Утре, дядо Мраз с чудни одежди 
ще влезе и в моя свят… 
 
От години му искам само едно: 
татко при нас да се върне. 
Доживяхме това след десет години, но… 
Утре спомен дядо Мраз ще прегърне… 
 
Утре пухкав сняг като бели кадели 
с пожелания сбъднати светът да обгърне, 
любов и щастие всяко дете да прегърне 
и благ мир справедливост да върне! 
 

брой 4/2019 
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МАРИН НАЧЕВ 

ПРОЛЕТЕН ПОВЕЙ 
 
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 ласкавите повеи… 
Закъсняла пролет – твоя дъх горещ! 
Дай им твоята нежност да растат със нея, 
твоята необятност, буйният копнеж! 
 
И душата моя, трепетна те чака, 
За да литне в твоя викаш небосвод. 
Пъпките на вяра да разцъфнат в мрака… 
И дано узреят есента във плод! 
 
Нека само чужди ледени вихрушки 
да не ги навеят с късни преспи сняг… 
 

брой 2/2019 
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МИЛЕНА ФИЛИПОВА 

ДИШАМ ЗИМАТА ВЪВ БЯЛО 
 
Дишам зимата във бяло, 
от снежинките блестя, 
с ново посребрено тяло 
поолеквам от плътта. 
 
Борове свенливи ронят 
поздравления безброй, 
срещам се – сърце без броня, 
сред стаения покой. 
 
Дишам, бялото увлича 
и животът ми е нов, 
тук се уча да обичам 
и пораствам до любов 
 

брой 1/2018 
 

ЧЕ АЗ СЪМ ЛЯТОТО 
 
Че аз съм лято – топло и щастливо, 
прииждаща от слънцето, се връщам 
и после в ней-дълбокото се впивам, 
и пак изривам – влюбена по същност. 
 

Че аз съм лято – смело се избирам 
и щом открия нежния си блясък –  
го пръскам, ненаситно го събирам, 
и пак изтичам – смях, вода и пясък. 
 

Че аз съм лято и в лъчите грея, 
и силата си огнена познавам, 
защото съм, в сърцето си живея – 
и лавата възторжено раздавам. 
 

брой 2/2018 



      
 

179 
 

МЪЛЧАНИЯ 
 
Искам да събудя 
най-мълчаливата дума, 
но тя остава безмълвна. 
 
***  
Изящно мълчание 
сред объркани думи, 
напуснали Словото. 
 
*** 
Мълча щастливо, 
грубостта на думите 
ме ужасява. 
 

брой 3/2018 
 

ЗИМНА ОДА 
 
Снежинките са леки и ме носят 
в небето – син, непотъмнял кристал, 
студът е стогодишен от въпроси, 
но още непораснал е за жал. 
 
А слънцето е бяла орхидея, 
закичена на синия ревер 
въздиша зимата и аз със нея, 
зареяни в годишния тефтер. 
 
На пролет се живее по-зелено, 
а зимата е помъдрял старик, 
за който все не ни остава време 
освен ако не се стопи без вик. 
 
Тогава без снега осиротели 
разбираме, без зимата боли, 
но тя се връща в клонки разцъфтели 
и в пролетните, приказни води. 
Сезонът – мразовита, скучна ода, 
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бекрайно, пусто бяла до екстаз 
е първата ни стъпка към възхода 
от южен вятър и от птичи джаз. 
 

брой 4/2018 
 

РИСУВАМ РОЗИ С ПРЪСТИ 
 
Рисувам рози с пръсти 
в мъгливото небе 
и с цветовете гъсти 
в миг сивото превзех. 
 

Небето е от пролет, 
избра си слънчев цвят, 
дъждеца се помоли 
за плащ от огнен плат. 
 

И розите танцуват 
сред моите мечти, 
дъждовно ли, не чувам, 
не чуваш даже ти. 
 

брой 2/2019 
 

СЛЪНЧЕВО КАТЕРЕНЕ 
 
Нетрайна еднодневка съм, но знам 
по слънчев лъч нагоре се катеря, 
на чувствата вълщебната Сезам 
загубих, ала пак ще я намеря. 
 
По-кратка съм от точка и мълча, 
затрупана от думи - не, не викам, 
от гордост кулата да изкача, 
напразно ще се правя на велика. 
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Защото малък подвиг съм и лъх 
и даром дишам, но живея смело, 
до края, до последния въздъх 
животът ми ще бъде мое дело. 
 

брой 3/2019 
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МИЛКА ПЕШЕВА 

СПРЕТЕ 
 
Спрете  вий,  крадци  безумни, 
боричканията си за  властта. 
Убивахте  ни със куршуми 
и  бутахте  ни  в  пропастта. 
 
Не се  наситихте  ли  вече 
да  смучете  народна  кръв? 
На смърт  България  обрече 
ти,  партийо,  убиец  пръв. 
 
Със  съвестта  на  сатаната 
и  слепи  към божествен чар, 
ограбихте  земя  богата, 
вий - подлеци  и  черна  твар. 
 
Какво ли още  искате 
за  ненаситната  ви  уста? 
Вече  цял  живот  потискате 
поети, учени,  добри  чеда… 
 
О  стига,  стига  ад  червен, 
богат,  жесток и  озлобен. 
Ще  дойде ли  последен  ден 
за отдих  на  народ  сломен?! 
 

брой 1/2018 
 

СПОМЕНИ 
 
Днес се скитам сама из полето, 
в запустелите наши земи. 
Мъка тегне ми все на сърцето 
за отминали щастливи дни. 
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Във златна ръж косите си рея, 
по ливадите правя следа… 
Със славей песните пея, 
като вихър на конска езда. 
 
Със мамините завити ръкави 
и мириса на изпечен хляб… 
В градината на цветя дъхави 
да наднича либе зад плет… 
 

брой 2/2018 
 

СТИГА 
 
Не желая аз да бъда друга, 
дори да имам завидна съдба. 
Аз не искам от никой услуга. 
Родена съм в живот-борба. 
Гордея се с напуканите длани. 
Те от труд са здрав юмрук. 
С труда си те ме хранят 
и полезни са и там, и тук. 
Подмазвачи, хлебоеди – стига! 
Стига ходатайства, о, беда… 
Буря във гърдите се надига 
от пълзящата навред ръжда. 
Стига  за черупки да треперим, 
нека да ги счупим най-подир. 
И напред да крачим без пълзене, 
на земята си да възцариме мир! 
 

брой 4/2018 
 

НЕ МЕ ТЪРСИ 
 
Не ме търси в ливадите зелени 
где късахме нежна детелина. 
В младостта ни нямаше промени, 
не беше сам, бяхме двамина. 
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Не ме търси по друмища широки 
или пък по пътечки тесни. 
Тичахме по всичките посоки, 
птиците огласяха ни с песни. 
 
Не ме търси във облачета бели, 
подгонени от вятъра студен. 
Мечтите бяха отлетели, 
дъждецът ръсеше по мен. 
 
Не ме търси и в нощи непрогледни, 
в души ни огънят гореше. 
Бяха тези мигове последни, 
сърцето още биеше, не спеше. 
 
Не ме търси в полята, из гората 
и в спомените близки и далечни. 
Търси ме в обичта останала в душата, 
в тъгата от раздели тежки, вечни. 
 

брой 4/2019 
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МИЛЧО ПРИСАДАШКИ 

НА ВСИЧКИ ЛИ?! 
 
Господ-Бог е уж на всички!? 
Всички ни с любов създава, 
но накрая май самички 
в пътя тежък ни оставя? 
Молим се, но ни не чува! 
Храмът е студена пропаст… 
Цял живот се с нас бесува, 
докато ни гняв закопа! 
Сетне хитри Историци 
опелото ни изпяват, 
за една торба жълтици 
и за малко жълта слава… 
А земята се не спира 
заедно със нас да плаче… 
Свири тя на своята лира 
и като едно сираче 
ни захвърля най-накрая … 
В дланите си ни приема… 
Кучетата да ни лаят 
щом ги ангелите няма! 
И така неосъзнали 
се редуваме поредно… 
Като някакви абдали 
вечно да живеем бедно! 

 
брой 2/2018 г. 
 

БРАТ  С  БРАТА СА РАЗЛИЧНИ 
 
Те по нявга си приличат! 
На духовно – всеки с лични 
планове неспирно тича! 
Бог разумно е подходил 
щом решил е да създава 
тук Човека! Да не броди 
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всред една мъртвешка права… 
И на всеки дал възможност  
съдбата своя да избира 
и във времето тревожно 
никога да се не спира… 
 

брой 3/2018 
 

ВСЕКИ ДЕН СМЪРТТА НИ ДЕБНЕ! 
 
Иска й се да ни вземе… 
Варди някой да задреме 
и тогава с подлост дива 
бързо да го завладее – 
вярата да изветрее! 
Още в древността я знаят 
нашите предци тогава 
как тя подло си играе 
със една фалшива слава. 
Патриарси и попове 
се надлъгват неморално, 
че всеки мъртъв продължава… 
Няма никаква надежда, 
всеки своето ще получи! 
Едни много са богати, 
а друг глад го пере, 
докато някой там го дере. 
Носим своите черни дати 
бедни, гладни и богати… 
 

брой 2/2019 
 

ПЛАКАЛА Е... 
 
Плакала…, не плакала – не зная! 
Може би с клепки натежали, 
тази нощ една звезда към рая – 
е вървяла с тия нощни хали! 
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Бели сълзи е зимата проляла … 
Всеки клон е натежал във бяло! 
Затова нощта е толкоз бяла, 
взела в длани лунно огледало… 
 
И когато ний сме спали сладко, 
в сънен унес сме  въртели сопа, 
тя тъй някак бързо и накратко 
е дошла тъй без и да похлопа. 
 
Свой фенер луната й е дала, 
водела направо през трънаци. 
И след толкоз време натежала 
спряла е в божествени конаци! 
 
Дали Бог на пир я е поканил! 
Или други пир – вещае други? 
Да я върже с ледени колани,  
без да чака някакви заслуги… 
 
Или двама влюбени не спали 
цяла нощ с молитви се тешили – 
тия нощи, тия бели хали – 
докато прекършат сетни сили… 
 

брой 4/2019 
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МИРЧО МОМЧИЛОВ 

МОЯТА ПЕСЕН 
 
Поискаш ли да чуеш моята песен, 
не ще те стопли като летен ден. 
Ще ти напомни мрачна, късна есен, 
но ти недей търси вината в мен. 
 

Не съм аз сладкопойна чучулига 
с репертоар за влюбени души. 
От светло бъдеще ми се повдига 
и ходя със продънени уши. 
 

Безспирно чувах блазнещи прогнози 
за светли дни, за лек попътен бриз. 
Приспан от вещи метеоролози, 
осъмнах днеска гол треперещ лист. 
 

Съветват ме с наставническа нишка: 
„Гради си щастието честно, с труд”. 
От честност нямам и спестовна книжка. 
О, гола чест – свидетелство за луд. 
 

брой 1/2018 
 

И мен, като всеки българин, ме обхваща чувство на гордост, 
когато чуя да казват, че и ние българите сме дали нещо за раз-
витието на света. Никой не може да го оспори, независимо че 
една част от този принос бе постигнат от българи извън Бълга-
ря, на чужда почва. 

Надявам се ние българите да дадем нещо и на Европейски съ-
юз, за неговото бъдещо духовно и материално развитие. Притес-
нява ме само настоящата ни родна характеристика. 

 

РОДНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
Стар род, датираш от тринайсет века. 
Потомък на Кубрата, Аспаруха. 
За праведните ад, а крадци – Мека, 
клонящ към пълна нравствена разруха. 
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Какво е характерно за рода ни 
в държавно-управленческите нрави? 
Властта дори до край да се издъни, 
власт имащите са невинни, прави. 
 

Родът ни е преситен с патриоти, 
фондации, синоди, синдикати, 
накацали в държавните имоти 
с пожизнените санове, заплати. 
 

Израждаме се в безразсъдно смели. 
Заплахите с природата, закона 
звучат ни като врели-некипели. 
Висейки над жарта, си режем клона. 
 

брой 2/2019 
 

СЪДБА 
 
Излюпих се далеч преди 
фамозната “Марксистка ера”. 
В света на моите деди, 
в кипяща потна атмосфера. 
 

Ялтенски търг ме хвърли тук 
сред самобитната естрада, 
където климатът е друг. 
Потресен съм от изненада! 
 

Какъв морал, какъв живот, 
наподобяващ истинска забава! 
Като закономерен плод 
нараства неговата слава. 
 

За безграничната Любов 
признателен съм на съдбата. 
Тя ми дари свят чисто нов 
и го крепи до днешна дата. 
 

брой 3/2019 
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ОБРЕЧЕН СВЯТ 
 
Живях в един заблуден свят, 
свят примитивен, ляв. 
Опръскан с кръв, червен на цвят, 
пораждащ злоба, гняв. 
 
Там тъпият е с висок пост, 
номенклатурен ас, 
израснал с клевета, с донос 
и с диплом трети клас. 
 
Не си ли наш, те водят враг, 
животът ти е сив. 
Злобари ти подлагат крак. 
Присъждат им актив. 
 
Жесток актив, подхранващ бес – 
стимул са за канибал. 
Обречен свят на тъп  регрес. 
Тресавище от кал. 
 

брой 4/2019 
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НАДЕЖДА ЦАНЕВА 

РАЗМИНАВАНЕ 
 
Преди да се роди, човек е програмиран: 
един за щастие, а друг – за куп беди. 
Аз търся светли дни, но все намирам 
завързан вятър и изсъхнали треви... 
 
Преди да се роди, човек е програмиран: 
един за слънчев пристан, друг - за бурни дни. 
С очакващи очи в простора пуст се взирам – 
ти все към мен вървиш и не ме стигаш... 
 

брой 1/2018 

ПРИСЪДА 
 
Вятър вие – 
дърветата размахват клони – 
като ръце за сбогом 
и миговете отминават 
като пусти гари... 
Като през колони 
на някой древен храм 
вятърът вие, 
часовете тракат 
като траверси на влак 
и заклинат: 
И този ден мина –  
мина  
като вчерашния,  
като утрешния... 
Вие вятърът, 
разравя въглените 
на младостта, 
отвява пепелта на бита 
и ме приковава 
към кръстопътя  
на равносметката 
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като към позорен стълб, 
на който – 
без вина,  
без съд 
ще заплатя с живота си –  
за пропиления живот. 
 

брой 3/2018 
 

ИМПРЕСИЯ 
 
Капка роса. Красота.  
Есен е. Падат листа. 
Ранна утрин. Из двора вървя. 
Падат дюлите. Капе дъжда. 
 
Тишина. Всички спят. 
Мойте стъпки зад мене кънтят. 
Сядам в люлката. Жълти листа 
се заплитат в мойта коса. 
 
Залюлявам се силно. Летя. 
После спирам. Изправям се. Тръгвам. 
И към старата къща се връщам.  
Твърде рано съм станала – капка дъжд съм. 
 

брой 4/2018 
 

ПУСНИ МЕ ДА ЛЕТЯ 
 
Много трудно вървя през пространството-време. 
Все се спъвам,  
и падам,  
и ставам. 
Губя представа –  
къде съм. 
Изоставам. 
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Изпреварват ме коли, хора, костенурки и охлюви, 
с изранени нозе тичам по пътя – напред. 
И протягам ръце, и безумна крещя срещу вятъра, 
и стихията грозна нежно зова: 
 
„Намери ме, прегърни ме, издигни ме,  
понеси ме над калната мръсна земя, 
в мушица превърни ме 
и делече от всички ме пусни да летя!” 
 

брой 2/2019 
 

ДОНЕСИ МИ МАЛКО ЩАСТИЕ 
 
Иди и донеси ми малко щастие 
от миналите пропилени дни. 
 
Ела, и дай ми го като причастие, 
ограбената младост възкреси! 
 
Иди и намери изгубеното щастие 
и ако можеш – времето върни. 
 
Седни. Ръка в ръката ми вплети 
и с мене утрото несигурно срещни. 
 

брой 4/2019 
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НИКОЛА БЕЖАНСКИ 

ХЪЛМЪТ НА БЕЗСМЪРТИЕТО 
 

          На д-р Г. М- Димитров 
 

Тук всеки се спира поклон да направи,   
а после си тръгва по-блед и смутен. 
И кедрите стенат, привели върхари     
 над черния камък смълчан и студен. 
 
Но тръгнеш ли,  нейде в земята    
дочува се някакъв глас.  
И силните думи напират в душата,    
и грабват те в своята власт. 
 
И ти си усмихваш,  от силния порив  
тъй властно за миг запленен,    
 а после политаш високо нагоре,   
където се ражда небесният ден…  
 
Тук всеки се спира поклон да направи   
и после си тръгва,   но вече щастлив. 
А кедрите шепнат, привели върхари: 
„Вдигни си главата! Гемето е жив!” 

 
Хълмът на кедрите е възвишение край Вашингтон. Там са 

гробищата, където на гроба на Г. М. Димитров е издигнат па-
метник с дарения от български политически емигранти в САЩ 
и Канада. 

А след  рухването на комунистическия режим костите на 
Гемето са пренесени в България. 

 
брой 4/2018 
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НИНА ТОНЧЕВА 

ПОВЕРИЕ ЗА ОБИЧТА 
 
На децата ми 
От извора вода безспир да пиеш, 
пак  жаден ще си ти,  
щом само той е изворът  
за твойта жажда. 
 
И хлябът уж еднакъв е навред, 
а пък единствен  хлябът  
от святата мечта – трапеза 
най-много ще ти се услажда. 
 
Просторът син бледней пред теб, 
но тръгнеш ли на път,  
заплел ръка в ръка любима, 
духът ти все ще се възражда. 
 
Незнайна рай-земя и да откриеш, 
ще бързаш все назад, 
към роден кът, че скъпи спомени  
във теб поражда! 
 

брой 2/2018 
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ОЛГА ВЪРБАНОВА 

БЯЛАТА ПТИЦА 
 
Цял живот търся  
птицата бяла 
с цветни боички в ръце… 
Остана ми само 
надеждата няма 
и едно уморено сърце… 
Всъщност, в живота 
всичко е бяло. 
Прозрачен бял лист –  
върху който съдбата 
пише без думи 
за всеки, бял стих. 
 

брой 3/2018  
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ПЕНКО КЕРЕМИДЧИЕВ 

АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 
 
Един народ, една душа – пленени 
от образа ти пламенен и чист, 
дълбоко скланят знамена зелени 
с емблемата на детелинов лист. 
 

Ела, развей пак знамената чисти 
и поведи ни във неравен бой. 
България от Янини грамади 
след теб ще тръгне в стегнат строй. 
 

Че ти не мъст – усмивка й даряваш 
и химна на разлюшкани жита. 
Като Христос с доброто покоряваш, 
с дълбок поклон очаква те света. 
 

Че ти си къс от всяко наше знаме 
и порив за борба и свобода. 
Води ни през вода и огън, вожде,  
не ще да трепнат горди знамена. 
 

Ти хляб си наш. Светено вино, Слънце, 
Надежда за измъчени села. 
Води и хвърляй смело златно зрънце – 
то дава на душите ни крила... 
 

Стегни в юмрук редиците ни твърди. 
Очакват ни с отворени сърца 
житните поля и хората във скърби, 
с надежда по терзаните лица. 
 

брой 1/2018, брой 2/2019 
 

КЪМ ПОЕТИТЕ 
 

Мълчи ли гневната ти лира – 
разбий я, направи я прах! 
Камшик вземи и не подбирай! 
Гърми, поете, нямай страх! 
Над правдата ти се надсмяха, 
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по знамето изляха кал, 
със бедните се подиграха, 
за гладните ни ги е жал. 
О, колко мъченици клети 
броят последните си дни… 
Скрижали – писани завети – 
къде и кой ще съхрани? 
Ти нова правда и спасение 
със лирата си огласи! 
Бичувай страх и примирение – 
с кръвта си пак ни извиси! 
Грабни разстроената лира, 
разкъсай струните със гняв, 
щом отзив в никой не намира, 
щом всички носим робски нрав! 
 

ПРОЛЕТ 
 
Как твоята усмивка ме възражда! 
Очите ти как милват ме из път! 
Вълшебство чудно утрото ти ражда 
и ведро диша младата ми гръд. 
 

Под облаците бели волно плувам, 
омаян от дъха на вишнев цвят. 
Под звуците ти шеметни танцувам, 
сред теб се чувствам приказно богат. 
 

Гали ме, брат! Гали ме, ветре южен, 
донесъл животворен аромат. 
Поне на тебе аз съм още нужен, 
единствен ти ме милваш като брат. 
 

Затуй с цветя от пролетта те срещам 
и те са моя най-безценен дар. 
А стигна ли до лятото горещо, 
ти, ветре, превърни ме в горски цар! 
 

брой 2/2018 
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ОБИЧАМ ТЕ, ПОЛЕ 
 
Прегръщам те, поле, с жита покрито. 
Талазите ти ме опиват пак. 
Сърце, във мрачни спомени обвито, 
разкъсвай, като цветеца мрак! 
 
На теб всичко се усмихва, пее 
под ласките на вятъра венче. 
Зърното зрее, слънце юлско грее, 
сребро разлива сребърно менче. 
 
Ръце простирам нежно да погаля 
житата крехки – мънички деца. 
А погледът ми весело разпаля 
сред тях безброй танцуващи слънца. 
 
Попий скръбта ми, люшнало се злато, 
и раните ми превърни в цветя. 
Обичам те, обичам те, поле богато! 
Нали сърцето в тебе разцъфтя! 
 

брой 3/2018 
 

РОДИНО, 
 
и въздухът да ми отнемат, 
чрез теб ще дишам, мой олтар, 
че ти си пролетна поема, 
за всеки българин – буквар! 
Със мисъл ли те аз обгърна, 
усещам пулса ти велик; 
с любов ли нежно те прегърна, 
със теб се сливам, майко, в миг. 
Сърцето заиграва лудо, 
за полет опват се крила 
и с мене, майко, става чудо – 
в живота ми, добре дошла! 
Орисани сме с тебе двама 
неравен път да извървим… 
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Съдбата ни бе риск и драма, 
но общо бъдеще градим. 
 

брой 4/2018 
 

ОПИЯНЕНИЕ 
 
Със спомени чисти, с пориви смели 
вървя към щастливия ден. 
По пътя ми колко усмивки изгрели 
и колко е светло край мен! 
 
Омраза и завист не знае сърцето – 
раздава на всички любов! 
Със обич благата сърцето ми клето 
посреща живота суров. 
 
Че който обича с любов многолика, 
събужда небесен копнеж 
по нещо неземно, по нещо велико, 
по някакъв светъл стремеж! 
 
Поривът искрен е полет към пролет, 
от ангелски дух окрилен. 
Години на обич, синовно ви моля – 
бъдете ми вечния ден! 
 

брой 3/2019 
 

НОВА ГОДИНА 
 
Ела със тишината бяла, 
с еленовия царствен впряг, 
с любовта в очи изгряла, 
с магията на цъфнал сняг. 
 
Ела с мечтата на сърцето 
за спорен труд и доброта, 
 



      
 

201 
 

с усмивка чиста на лицето, 
с наздравица за красота. 
 
Влей светлина в душите млади, 
дай пълна къща със деца 
и злато в ниви, цвят в ливади, 
над люлки светнали лица. 
 
Танцувай в синьото пространство, 
окичена от снежен цвят. 
С прегръдка сгрей ти всеки странник, 
мир дай на тоя бурен свят! 
 

брой 4/2019 
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ПЕТКО ЗГАЛЕВСКИ 

ИЗПОВЕД 
 
Аз не натрупах богатство, 
нито натрупах пари. 
Стига ми тази печалба, 
че почтено живея 
и в душата щом огън гори! 
Той ми напомня за земната слава, 
колко е кратък нейният път... 
За нея и песни омайни да пея, 
щом минат стотици години 
спохожда вековна забрава и нея. 
 

брой 4/2018 
 

ОСТАНАХА В МИНАЛОТО ДНИТЕ 
 
на детството ограбено, мечтите. 
В полет устремен напред 
аз дирех правдата навред. 
Протягах за приятелство ръце, 
но срещаха ме погледи студени 
към мен ехидно устремени. 
Отвръщаха с гримаса и насмешка: 
Човече, ти си в грешка!... 
 
О, кой счупи онзи мост, 
по който минаха на детство ми дните? 
Крадец жесток ограби моята вяра, 
чрез коварната ръка на звяра… 
През клади, лагери, бесила 
нашата борба премина 
за тебе свята, ти една 
обичана от всички Свобода! 
 

брой 4/2019 
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ПЕТКО КАЗАНДЖИЕВ 

НЕСЛОМЕНИЯТ БОРЕЦ 
 
           На Евтим Арсов 
 
Обикна селото безмерно, 
обикна клетия народ, 
презря оная орис черна… 
Осъди робския хомот. 
 
В живота скромен и етичен, 
излъчващ лунна мекота – 
сърце бунтовно, дух чиличен, 
душа препълна с доброта. 
 
Прегърна селската идея 
на Стамболийски, на Петков… 
Пое по пътя на Сергея 
и стана тръбен боен зов. 
 
Със вяра пламенна, крилата, 
сплотява младите чеда… 
Кръстосва смело из страната – 
за мир, за хляб и свобода. 
 
В потайни кътища, канали, 
не спря сред бури и кипеж, 
със светли огнени скрижали 
запали селската младеж. 
 
Течеше в младите ти жили 
юнашка непокорна кръв. 
Светците даваха ти сили, 
сред храбрите да бъдеш пръв. 
 
Започна твоята Одисея – 
тормоз и мъки, и затвор. 
Тогава святата идея 
опази чиста от позор. 
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Изпита ужаси, тревоги… 
Премина ада на смъртта. 
И стана знаме, път и пример 
на селски трудещ се народ... 

 
брой 2/2018 
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ПЕТКО ОГОЙСКИ 

НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ 
 
На Карлово бе съдено да стане 
българския светъл Витлеем, 
един Апостол огнен да отхрани, 
пред който да се закълнем... 
 
На Ловеч бе съдено да стане 
нов, български Йерусалим, 
с кръвта на петвековни рани 
за бунт и смърт да се сплотим. 
 
На Къкрина бе съдено да стане 
най-новото клеймо на Юда, 
смрачило в гняв дори Балкана, 
от кървав срам и от почуда! 
 
На София бе съдено да бъде 
велика българска Голгота, 
венчан от смъртната присъда: 
БЕЗСМЪРТНО ВЕЧЕН ЗА ЖИВОТА!... 
 

брой 3/2019 

 

Петко Огойски на 90 години 

 
Роден е в село Огоя, Община Своге, Софийска област на 1 но-

ември 1929 г.  
Основно образование получава в родното си село, след което 

завършва гимназия в София. Учи в СУ „Климент Охридски“ и 
завършва семестриално историко-философския факултет. 

Внук и правнук на народни поборници, той два пъти е осъж-
дан за своето свободомислие и земеделски убеждения, наследени 
от баща му. Преминава през ужасите и страданията на четири 
затвора и два лагера. 

През 1950 г., както войник във Видин, е осъден на 5 години 
затвор за „вражески стихове и заговорническа дейност“. След-
ват затворите във Видин, Лом, Плевен, Шумен и лагерите в 
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Белене „Първи обект“ и „Втори обект“. Тези преживявания и 
срещите му с хората там стават основа на трилогията „За-
писки по българските страдания“, първият том на която излиза 
през 1994 г., като е преиздаван през 2005, 2009 и 2019 г. 

 Живее, работи и твори в с. Чепинци, Софийско. По време на 
тоталитаризма изкарва прехраната си като селскостопански 
труженик, сондьор, изкопчия, бояджия, но успява да напише и 
издаде книгите „„Българска кръв“, изд. 1971, стихотворения, 
„Шепа земя“, изд. 1971, стихове и разкази, „Мургашка легенда“, 
изд. 1972, поема, „През кривия плет“, изд. 1974, шеговити ми-
ниатюри, „Шарени истории“, изд. 1975, разкази и миниатюри,  
„Книга за село Огоя“, селищна монография, 1977, „Трицветие. 
Трохи от хляб“, изд. 1981, стихове и афоризми, „Буна за българ-
ско“, 1982, исторически разкази и легенди, „Софийска планина“, 
1983, историко-туристически очерк, „Чепинци в миналото и 
днес“, 1986, селищна монография, в съавторство, „Хора и баг-
ри“, 1989, история и публицистика, „Прости изповеди“, 1989, 
стихове и разкази, като  участва и в сборниците „Гласове“ и 
„Поетичен свитък“. 

Член е на Съюза на българските писатели, на Съюза на българ-
ските журналисти, на Българското историческо дружество и на 
Дружеството на краеведите в България. Построява в дома си 
кула, по подобие на средновековните кули в Червен и Търново и 
създава и поддържа етнографски музей. 

Активно участва във възстановяването на БЗНС-Никола 
Петков, а през 1990 г. е избран за народен представител Седмото 
Велико народно събрание от квотата на СДС, като представи-
тел на БЗНС „Никола Петков“. 

След 1989 г. продължава да твори и издава: 
 „Сто шила в торба” – хумористичен сборник, 1991 г., „За-

писки по българските страдания” - историческата трилогия - 
том 1 (1995 г.) и том 2 (1995 г.), „Трохи от хляб” - афоризми, 
сентенции и констатации, 1996 г. (ІІ издание), „Езда на тара-
лежи” - хумор в стихове, 1999 г.,  

„Повод за живот” - родово-житейски очерк, 2000 г. (І и ІІ из-
дание), „Записки по българските страдания” - 3 том, 2000 г., 
„Животът не е сън” - обзор на политическите репресии в Бълга-
рия от 1940 до 1989 г., издание на АСЕТ, под егидата на Евро-
пейската общност на български и английски език, 2001 г., „Ма-
настирът "Св. три светители" край Чепинци” - 2002 г., „Кап-
ки от кръвта ми” - стихосбирка, 2002 г., „Един живот за всичко 
и за всички” - биографична повест, 2005 г. и „Моят дом - кре-
пост българска” - семеен енциклопедичен справочник, 2007 г. 
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Член е на БЗНС. От 1992-1993 г. е главен редактор на в-к 
„Земеделско знаме”, на който активно сътрудничи и до днес, 
като публикува материали по актуални политически въпроси, 
художествена проза и поезия. Негови стихове и статии редовно 
са публикувани и във в-к „Литературно земеделско знаме” от 
създаването му през 2012 г.  до днес. Петко Огойски се съгласява 
да стане автор на списание „Картини с думи и багри” в експе-
рименталния му брой 0/2018 и сътрудничи на изданието до днес. 
 

ЗАВЕТНО 
 
От дете си нося – в съне и попътно, 
изначално моя – и моя досмъртно, 
една тръпна жажда, тайна, съкровена – 
на Балкана роден в пазвата зелена 
сред сестри и братя, усмирен да легна 
на духа ми скръбен в люлката последна!.. 
 
Спящата ми майка в сън да ме оплаче, 
смъртом като срещне своето сираче, 
слънцето планинско, над Алмаш изгряло, 
сутрин да пробужда сърцето заспало, 
привет да ми праща Войкина могила 
от мен да изтръгне непонятна сила: 
 
С вятър вест да вестне вихром из лъките, 
думи да разстенат околвръст в горите, 
на словото мое най-свидните звуци, 
да обдарят моите внуци и правнуци, 
от дете невръстно – до старец столетен, 
духом да доземат моя стих заветен, 
мене да приспомнят със синовна мисъл: 
за какво съм живял, и думал, и писал!.. 
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ПЕТКО ПАВЛОВ 

ЖИВИЯТ ДУХ НА АПОСТОЛА 
                 

Умира само този, който е забравен! 
 
На цял народ ти стана идеал, 
духовен връх и рана. 
Живота си на делото отдал, 
за цял народ икона стана. 
 
Защото ти бе необят 
и делото ти няма аналог… 
Веднъж потънали във твоя свят, 
в нас възкръсваш в образ на пророк. 
 
Няма думичка на таз земя, 
която да те истински опише. 
Защото твоето верую бе свобода, 
а то е свято, идеал е свисше! 
 

брой 1/2018 
 

НА ЗЕМЯТА ПОД БЕСИЛОТО 
 
Когато стъпите на таз земя, 
поклон сторете и се прекръстете 
пред Дякона и Вечността… 
Дълбок поклон сторете и на двете! 
 
На майчица България, че го роди 
и от него връх направи, 
доказал, че държава се гради, 
кога човек си егото забрави! 
 
На Левски, че показа на света, 
как се мре за бащиния, 
че живот без Бог е суета, 
че достойнството не е просия! 
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Когато стъпите на таз земя, 
поклон сторете и се прекръстете! 
 

брой 2/2018 
 

БОЖИ ДАР 
 
Защо, пчелици, като вас не щем 
задружно, подредено да живеем? 
Защо и малкото, което с пот сберем, 
за толкова излишества пилеем? 
 
Как истината ваша грабва! 
За нея ние сме без сетива! 
А колко мъничко ни трябва 
да бъде по-добър света. 
 
Ти малка си, пчелице, а събираш 
нектар безспир от цвят на цвят. 
Най-ценното – в цвета намираш 
и правиш друг ти този Божи свят. 
 
С благата си човека ти даряваш. 
От мед по-сладко има ли в света? 
Ти своето в живота отстояваш. 
Будуваш ти дори и през нощта. 
 
Дали в света ни има твар, 
която повече от теб се труди? 
Човекът е богат със твоя дар 
и как издържаш всеки ти си чуди. 
 
С какво не пълниш кошницата своя? 
С мед, прополис, пчелно млечице. 
Каква е тази щедрост твоя? 
Какво е туй добро сърце? 
 

брой 2/2019 
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ПОЕЗИЯ 
 
Поезията е безсънни нощи 
и за духа – камбанен звън.  
С нейната магия лягам нощем, 
зората с нея вика ме навън. 
От Бога дар е, красота. 
Дъга е слънчева и още, 
тя мъдрост е от вечността 
и с нея ставам все по-друг.  
Реки, морета преминавам, 
но стиснал зъби, свил юмрук. 
 
Поезията е безсънни нощи. 
За страдащия – залък хляб. 
Тя стопля ни във дни студени. 
Наслада е за стар и млад 
и святост земна, дадена ни свише.  
Чрез нея светлина изгрява,  
когато истини перото пише. 
В душата - пролетта стихия… 
И ако вече си я срещнал, 
опитай нейната магия! 
 

брой 3/2019 
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ПЕТКО ТОДОРОВ 

ПОКЛОН 
 
     На Ал. Стамболийски 
 
Поклон! Поклон пред теб, безсмъртен исполин, 
като ярка си звезда на наший тъмен свод, 
достоен, верен син на майката Родина, 
борец, закрилник, вожд на селския народ. 
 
Поклон, борецо смел, пред твоето светло име, 
което като слънце грее в селяшките сърца! 
Поклон пред борбата велика, ненадмината – 
светъл път за селските, за нашите деца… 
 
Поклон! Труженико, вожде смел 
на селянина за ясен, слънчев небосклон, 
пред твоята борба епична и велика 
учителю добър, поклон сега, поклон! 
 

брой 1/2018 
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ПЕТЪР ИЛИЕВ 

НОЩ 
 
Бавно огънят замира, 
гаснат сетните искри. 
Хлад наоколо извира, 
въглените пепел скри. 
 
Свити под дебели шуби, 
ни унася сладък сън. 
Вън заглъхват думи груби 
и далечен меден звън. 
 
В тишина заспа балкана 
под безброй звезди. 
Месец свети като рана 
и над сънищата бди. 
 

брой 1/2018 
 

ЮНИ 
 
В безкрайна скръб потънаха полята 
и секна веселият селски глас; 
заплакаха със жалък стон селата 
във юнския злокобен кървав час. 
  
И тъжни сълзи ронеха листата, 
на старата надвиснала върба, 
замлъкна начумерена реката, 
сломена от ужасната съдба. 
 
Замлъкна чучулигата, не пее 
над плодородната стаена шир… 
И кървав вятър с дива сила вее 
и шиба безмилостно, безспир. 
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О, юни! Ти разби без жал сърцата 
на хиляди селяци и  борци, 
но ние, на България чедата 
вървим без страх по техните следи. 
 

брой 2/2018 
 

В ХРАМА 
 
Всред селото до реката 
божи храм издигнал ръст, 
с взор отправен в небесата, 
с позлатен гравиран кръст, 
със звън камбанен в простора 
за молитва ни зове 
и спохожда всички хора 
по махали и домове, 
че във храма има света 
литургия в този ден, 
служба утринна подвзета… 
Почва празникът свещен. 
 
В чисти спретнати премени 
и с отворени сърца, 
стичат се отвред смирени 
стари, млади и деца. 
Опрощение от бога 
да измолят с поглед плах, 
че в човешка изнемога 
може да е сторен грях. 
И олеква на душата… 
В нея злото се рути 
и молитвено устата 
шепнат: „Господи, прости!” 
 

брой 4/2018 
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ЖАДУВАН СВЯТ 
 

Пред очите ми се срина 
отшумя жадуван свят, 
време за илюзии измина, 
друг настана, вред познат. 
 

С пусти ниви и ливади 
и заводи с участ зла, 
с хора бедни – стари, млади, 
с нищета и теглила. 
 

Още вият грозни хали 
и вините си делят, 
но, Родино, ти едва ли 
ще простиш за този ад. 
 

Вярвам утрешната младост 
да намери верен брод 
и възвърне глътка радост 
в изтерзания народ. 
 

Както да тече животът, 
знам, че ти си моя рай. 
Минал своята в труд Голгота, 
тук оставам с теб до край! 
 

брой 4/2019 
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РАДКА ГОЧЕВА 

ПОКРУСА 
 
Когато нямаш и петаче – 
Светът е чужд, безинтересен. 
Когато душата ти плаче, 
как можеш да мислиш за песен? 
 
Когото влезеш в магазина 
и те погледне продавач намусен 
зад скъпа, бляскава витрина – 
се чувстваш тъжен и покрусен. 
 

брой 1/2018 
 

ПРОЛЕТНА ФЕЕРИЯ 
 
Изтрих нозете си с роса… 
Огледах се нагоре във небето. 
Неземна, чудна, красота 
дарява призори полето… 
 
Букет от аромати, билки и цветя – 
каква феерия красива! 
Това са багрите на пролетта – 
девойка млада и свенлива. 
 

брой 2/2018 
 

ИЗМАМЕН СВЯТ 
 
Премълчани истини… 
Изричани безброй лъжи. 
Това ли е светът, 
във който се родих?! 
Оказа се измамен и фалшив… 
Измамниците днеска просперират – 
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към истината няма интерес. 
Навсякъде глупците толерират – 
лъжата взела е превес. 
 

брой 3/2018 
 

ТЪРСЯ ЩАСТИЕ 
 
Мечта за щастие неземно, 
се ражда в мене всеки ден. 
Уж всеки път е за последно, 
миражът мой превъплътен. 
Къде е щастието, питам 
                     и треви, и хора,  
но няма кой да отговори. 
В небето с птиците политам – 
да търся щастие в простора. 
 

брой 3/2019 
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РИЛКА МИРОНОВА 

Рилка Миронова – на 60 години   

 

Родена е през 1959 г. в с. Якимово, област Монтана. През 1991 
г. с отличен успех завършва висше образовани в СУ „Св. Кли-
мент Охридски”, София, специалност „Предучилищна педаго-
гика”. Нейни стихове и разкази са печатани в редица регионални 
и столични вестници и списания.  Автор е на стихотворения и 
стихосбирки за възрастни и деца. Забележителна е книгата й 
„Над пропасти от нежност” с любовна лирика. 

Член е на Съюза на писателите-земеделци от самото му уч-
редяване. 

 

На Рилка Миронова 
 

Докоснах струните на песни живи. 
Ехтят омайни, нежни стихове 
със порива на чувствата красиви 
пред дверите на нови светове! 
 
И препрочитам бисерите чисти – 
звезди от пламнал поетичен свят. 
Запалени скрижалите лъчисти 
в градината с кристално-вишнев цвят! 
 

                                 Иван Селановски 
 

ЗИМА В ЛОМ 
 

Домът е пригушен в белота. 
Прозорците помръкнали са само. 
Заключена е входната врата. 
Пространството до ек от вик е нямо. 
 

Животът се измерва със тъга. 
Със коловози мъка спотаена. 
Бръшлян ли диша в смръзнала ръка – 
душата ми от минало е сгряна. 
 

Коминът ти затрупан е със сняг. 
На каменния праг седи надежда. 
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На времето в неистовия бяг 
и полети, и падове се вглеждат. 
 

Арената след приказни весла 
е обосяла скитница в пустиня. 
Разкъсват мрака нашите тела 
над пропасти от нежност млечно-синя! 
 

брой 4/2019 
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СТЕФАН СТАМОВ 

ЕВРОПА 
 
Ти помниш Атина и Спарта, 
ти помниш бунта на Спартак, 
на Рим могъщите кохорти, 
нашествия на смъртен враг… 
 
И знам, в мир за доброто 
пак своите гении ще родиш! 
И знам, на гениите с перото 
в бъдещето като лъч 
ще врежеш своята мисъл ясна, 
в живота верния си слух. 
А стане ли земята тясна 
за неспокойния ти дух, 
ти имаш земната опора –  
зареждай атомен заряд 
в ракета мощна и в простора 
политай – това е звездният ти свят! 
 
През булото на вековете, 
ти както смело до сега, 
така и занапред, Европа, 
ще сочиш пътя на Света! 
                       

Кюстендилски затвор, 1954 г. 
брой 1/2018 

 

СПОМЕН ЗА СЕРГЕЙ 
 

На Сергей Румянцев 
 
През минало тъмно на кървав терор 
кат много безследно изчезна и ти. 
Смъртта ти навеки ще бъде позор 
за твойте палачи през черните дни! 
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Когато невинна се лееше кръв, 
в горещите пещи димяха тела. 
Когато убийци безспирно със стръв 
връхлитаха злобни по град и села. 
 
Къде е днес гробът ти, никой не знай. 
Тиранинът жалък напразно те скри! 
По-светъл ликът ти в сърца ни сияй! 
Ти смъртен роди се – безсмъртен стана! 
 
И днеска, щом слънце над ниви изгрей, 
щом вятър над родната шир разлюлей, 
житата зашепват: „Над нас е Сергей!” 
Гори зашумяват: „Над нас е Сергей!” 
 
Духът ти навред е, любими Сергей, 
закрилник в борбата за хляб, свобода. 
„Напред неотстъпно!”, безспирно се пей 
из родни балкани, по ширни поля. 
 
Във минало черно на кървав терор, 
когато убиец бе всеки подлец, 
ти падна пронизан, но днес си велик, 
израсна в сърца ни безсмъртен борец! 
 

брой 3/2018 
 

ОТНЕТИ БРАЗДИ 
 
От бели и сини вълни 
понесен, едва мержелей 
през клоните сплетени 
лъчистият диск на деня. 
 
По-ниско е сграда. 
И тихата вечер пред нея 
поляга на топлия, метен паваж. 
С ограбени сили от алчния ден, 
на селата чада 
изчакват поредния влак, 
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понесли  хляб от града. 
А в погледа само умора 
и мъка безкрайна тежи 
по родни, отнети бразди… 
 

брой 4/2018 
 

МИГ ОТ ВЕЧНОСТТА 
              
 На жена ми 
 

Назад са зрачните покои    
на мъртви векове. 
Напред? 
Мъглява безконечност… 
И в тая вечност,    
пространственост и време,   
край тихото море    
два погледа се галят ненаситно,     
пулсират две сърца    
и две ръце,    
две длани в пот потръпват   
под звездното небе. 
 

брой 1/2019 
 

ЖЛЪТНАТ ЛИ ПОЛЯТА, знам 
 
жетварска песен се разлей 
над зашумели класове 
и падат покосени те.  
Никнат сноп след сноп, във строй 
кръстци подир кръстци растат, 
а сякаш слънцето в застой 
обгаря с огнени лъчи! 
 
И въздухът пламти, трепти,  
земята диша с огнен дъх! 
 



      
 

222 
 

А плъзнат ли мъглите, знам,  
че есен твоите поля застила  
с първата слана и капят  
жълтите листа тук - там, навред 
се чуй гласът на морния орач.  
 

брой 3/2019 
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СТОЯН КОЛДОВ 

ДОЙДЕ ВЕЛИКО ВРЕМЕ 
 
Плачете, комунисти, плачете лицемери - 
довчерашни убийци на своя си народ. 
Със вашата жестокост кой може да се мери?! 
Кой може да превърне Човека в жалък скот?! 
 
Наричате се вече и Вие демократи. 
Звездата подменихте успешно с кръст, 
но с маска на лицето – добре сте ми познати 
с душата си коварна жадуваща за мъст. 
 
Нахални паразити, дойде Велико време – 
Селска България се връща в нивата си пак. 
И вижте я свободна, как хвърля ново семе 
и пръска като мълния полувековен мрак. 
 
Крадци и демагози, крещете до насита. 
Повикайте актива на траурен събор. 
С метла голяма народът ви измита – 
България почиства от смрад и от позор! 
 

брой 1/2018 
 

СЕЛСКА ОРИСИЯ 
 
На път за града многолюден 
край нивата спря се селякът. 
От бащина къща прокуден, 
какво ли в живота го чака?! 
 
Отиде в заводи омразни 
за хляба и малко чорбица. 
Сред хора със погледи празни  
бе – в клетка затворена птица. 
 
Над него червена върхушка 
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изсипа чернилки нелепи. 
Душата му би я градушка 
и ръфаха вълци свирепи. 
 
Но Коренът те не убиха. 
Той впит е дълбоко в земята. 
Фиданките пак се развиха; 
просветнаха пак небесата. 
 
И тръгна към селото, семе 
да хвърля отново в браздите – 
надежди за новото време; 
на бъдеще ново мечтите. 
 
Засмяна го срещна Зората 
по пътя към бащина къща… 
Със радост шептяха полята: 
„Столетникът наш се завръща!” 
 

брой 2/2018 
 

СПОМЕН 
 
Често срещах баба 
с радост във очите. 
Сякаш не е в гроба, 
а във висините. 
 
Чула, че се връщам 
от Диарбекира, 
първа ме прегръща; 
мътен поглед взира. 
 
Пита и ридае: 
- Върна ли се, чедо? 
Щастие сияе 
по лицето бледо. 
 
Колко много радост 
преживях тогава… 
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В моята тъжна младост 
спомен мил остава. 
 

брой 4/2018 
 

КРАЙ ОГНИЩЕТО 
 
-Дядо, - пита внукът мили, - 
ти защо си бил  в затвора 
и с тояга са те били 
там онези лоши хора? 
Тях, сега при Свободата, 
ще ги съдят ли, кажи ми, 
че са чернели душата 
на безброй мъже любими? 
 
-Синко, - гледам ги в тълпата 
и се чудя, и боли ме, 
на палачите децата, 
само че под друго име, 
тичат първи, вдигат врява 
и наместват се в креслата, 
и така до днес остава 
неосъден Сатаната…- 
 
Развълнувано момчето 
от сълзите, тихо рече: 
- За годините проклети 
няма да те питам вече! 
 

брой 4/2019 
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ТОДОР КАВАЛДЖИЕВ 

МОЙТА ПРОЛЕТ 
 
Мойта пролет – късна есен беше, 
дни студени, мрачни и зловещи, 
в нея зрънце радост не растеше, 
не изгарях във любовни срещи. 
 
Пролет, а път птичките не пяха, 
нито пък ухаеха цветята, 
като мен тревите жълти спяха, 
в скръб и страх притискаха земята. 
 
Пролет зад решетките ръждиви, 
сам-самин сред четири стени, 
тръпна плах – зад тях ключари диви 
във затворнически черни дни. 
 

брой 1/2019 
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ХАРАЛАН НЕДЕВ 

БЯЛА ТИШИНА 
 
Затрупани със сняг къщята селски 
не пръскат глъч и смях 
и само през прозорците, като деца, 
надничат с поглед плах… 
 
Измръзнали стоят врабците гладни 
настръхнали отвън, 
под стрехите накацали, горките, 
мълчат като във сън. 
 
Рекичката е цяла в сняг скована, 
не пръска весел шум. 
Във завивката си зимна тя сънува 
живот край своя друм. 
 
Селото е като в платно обвито – 
във зимна пелена 
и някак много странно притаено 
сред бяла тишина. 

 
брой 1/2018 
 

С ВЯРА В ДОБРОТО 
 
Наивник може би ме днес таксуват, 
че вярвам във Човешкото Добро, 
че чисти дни ще могат да изплуват, 
загърбили и злото, и сребро. 
 
Че богатството тогаз ще са Душите, 
че Сърцата ще са ценен капитал, 
че добри слова ще стигат до ушите 
и че моралът лош ще е умрял. 
 
Със тази вяра служа на Доброто. 
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Не зная колко много съм успял, 
но в път не см минал през просото 
и все далеч от злото съм стоял. 
 
До днес във път с Доброто все дружа 
и тъй до своя гроб ще продължа. 
 

ПАК ДОШЛА Е ПРОЛЕТТА 
 
Из чудно синнали простори 
танцуват птичите ята 
и всеки радостно говори, 
че пак дошла е пролетта. 
 
С ръце, със пръсти цветовити, 
с една вълшебна лекота, 
земята с хубост да накити 
сега се грижи пролетта. 
 
Като стопанка работлива 
измива всяка сивота 
и ведро грейнала красива, 
Земята диша с лекота. 
 
С чаровност Бог дарил света, 
дарил на всички пролетта. 
 

брой 2/2018 
 

СЕЙ СЕЯЧО 
 

      На БЗНС 
 
По урвите на своята голгота, 
през бурите ти носи своя кръст. 
Запрегнат във хомота на живота, 
до днес вървеше все по черна пръст. 
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И ръфаха те вълци и хиени, 
и чакаха да паднеш изтощен. 
Злорадстваха безумно изтъплени 
и плюеха… да бъдеш унизен. 
 
Куршуми във снагата ти стояха 
и раните кървяха всеки ден, 
но корените твои не умряха 
и ти не спря във пътя победен. 
 
Че силите ти идват от земята: 
докосвайки я, твоят дух живей, 
тъй както в древността позната 
е черпил сили силния Антей… 
 
По урвите на стръмната голгота 
през бурите пренесе тежък кръст 
и днеска ти призван си от живота 
да хвърлиш семе в чакащата пръст.  
 
От времето са дадени заръки 
със плод земята ни да се покрий. 
Върви и сей, сеячо благоръки, 
велика сила в зърното се крий! 
 

брой 1/2019 
 

НА МОЯ ДРЕВЕН И СИЛЕН НАРОД 
 
С челичен дух вървя през вековете 
съсипван от тегла и робски гнет, 
ти брулен бе сред мраз от ветровете, 
които съскаха през твоя плет. 
 
С пожарища в села и градове 
просторът ти от ужас бе обзет; 
беснееха над тебе зверове – 
изчадия на дявола проклет. 
 
Но ти от пепелищата възкръсна 
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и мрака със черешов гръм разпръсна; 
със българското слово проехтя. 
 
И аз, потомъкът ти, днес се кланям – 
пред твоя дух челото си прекланям – 
пред силата, с която оцеля! 
 

брой 3/2019 
 

ПОЖЕЛАНИЕ 
 
Да свършат най-сетне годините сиви! 
Години нормални да дойдат за нас 
и щедри, без ледени виелици диви 
да стоплят душите сковани от мраз. 
 
Да грейнат лицата с усмивки красиви 
и чедо човешко да стане тогаз: 
децата на воля да растат щастливи, 
простора да пълнят с радостен глас. 
 
И нашата Родина мъничка, но мила 
да бъде облечена в сърма и свила; 
в чертога й благост навред  да се лей. 
 
И нека все спорни години да среща, 
да храни чедата си с обич гореща 
и в бъдното нейният дух да живей! 
 

брой 4/2019 
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ХРИСТО АНГЕЛОВ 

ТОПОЛИ 
 
Ах защо ли тез тополи 
тъй високо са израсли? 
Те на земните неволи 
сякаш, че не са подвластни! 
 
Те бленуват да целуват 
ясно-сините лазури, 
но не могат и тъгуват 
и ридаят в силни бури. 
 
А звездите, щом в нощите 
на небето затрептят, 
те ги гледат във очите 
и с надежда им шептят. 
 
И ги питат и разпитват 
има ли таквиз страни, 
дето всички се обичат 
и любов-кристал цари? 
 
На крилата на мечтата 
търсят радост сред звездите,  
без да сещат, че в земята 
корените им са впити! 
 

брой 1/2018 

  



      
 

232 
 

ЦВЕТАН ЛАЛОВ 

ОТИДОХА СИ НАШИТЕ БАЩИ 
 
Смирено скръстили ръцете груби 
отидоха си нашите бащи. 
От труд и честност, считани за луди – 
за тях в небето пламнаха свещи. 
 
Живяха те в най-мрачното ни време – 
без ниви, без ливади, без гори… 
С превити гърбове от тежко бреме, 
в джобовете бъз пукнат грош дори. 
 
Не можем вече нищо да направим – 
отдавна спят те вечния си сън, 
но можем зарад тях деня да славим, 
на ранна пролет песенния звън. 
 

брой 1/2018 

ЛИСИЦА И КАПАН 
 
Тупнала се по задника със лапа, 
като минала край вълчия капан – 
“Напук, ти никога не ще налапаш 
лисица от хитрия лисичи клан…” 
 
Поблазнило я пак да се повтори, 
капана пак за присмех да направи. 
Край него близо зъби да отвори, 
завинаги за лиса да забрави. 
 
Но случи се нещастие внезапно. 
Подхлъзна се незнайно как Лисана – 
желязото кожуха й налапа, 
озъбена, остана във капана… 
 

брой 2/2018 
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ДЯДО КОЛЕДА 
 
Дядо Коледа пристигна! 
Радост до небето вдигна. 
Като слезе от шейната, 
бързо бръкна във торбата. 
Па извади скъпи дари 
за децата коледари. 
Книжки с приказки отлични 
за послушни ученички. 
За добрите шахматисти – 
разни шах-игри сребристи. 
А за батковците смели – 
футболните топки бели. 
- Дядо Коледа любими, 
с обич срещаме те всички. 
Идвай, идвай всяка зима, 
сбъднати мечти да има. 
 

брой 4/2018 
 

БЪЛГАРСКОТО ЛЯТО 
 
Лято мило, наше и прекрасно, 
има ли те другаде в света? 
Утрините да са толкоз ясни, 
вечерите – с толкоз топлота. 
 
Дните ти, от светлина облени, 
с много птици, песни и игри. 
Пъстроцветни равните поляни 
и зелени твоите гори. 
 
Лото родно, благодатно и чудесно, 
има ли те нейде по света? 
Нощите, със щурчовите песни 
и небе с бездънна красота. 
 

брой 2/2019 



      
 

234 
 

НОВА ГОДИНА 
 
С блага вест е долетяла 
като лястовица бяла, 
като приказка красива, 
над Родината ни дивна. 
Светят нейните ръце. 
Що ли носи от сърце? 
Тя с усмивка лъчезарна 
пожелава на България 
дни безгрижни, благодатни, 
с натежали ниви златни. 
Грозде, плодове и вино, 
с песни – цялата година. 
И възрастните да са здрави, 
всяко зло да ни забрави. 
А децата ученолюбиви 
да са весели, щастливи. 
 

брой 4/2019 
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ЦЕЦА ГьОНОВА 

В ЖИВОТА ВСИЧКО Е ЛЮБОВ 
 
Кой казва, че в любов не се е вричал? 
Кой казва, че поне веднъж не е обичал? 
Лъже, всички знаем, 
слушаме го, но си траем. 
 
Кой казва, че живота му не пука? 
Кой казва, че не е сполука? 
Лъже Ви, приятели, 
не го ласкайте, не ставайте предатели! 
 
Живееш ли живота си с любов, 
ще имаш радост, благослов… 
Живееш ли живота си с омраза, 
не се сърди, че те наказва… 
 

брой 2/2019 
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ЦОНЬО НЕДЕЛКИН 

СТАРОСТ 
 

    На Йордан Борисов 
 
Ръждясва моята коса, 
ръждясва моята мотика 
и глас на птица по роса 
за труд в полето не ме вика. 
 

Назад са младите ми дни, 
назад са младите ми сили, 
които тези равнини 
с гореща пот са напоили. 
 

Сега обръщам ги с очи 
и радвам им се отдалече – 
гласът ми няма да ечи 
във песен над браздите вече. 
 

Но пак полетата след мен 
ще греят слънчеви и злачни 
и в ранно утро мъж роден 
след мене, като мен ще крачи. 
 

брой 1/2018        

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 3/2018 
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СРЕЩУ КОЛЕДА 
 
Звънят отвън божествени камбани, 
люляни от невидими ръце  
и радостта докосва с топли длани 
изпълнено с очакване сърце. 
 
Пак всеки вижда как през далнините, 
през снежните вихрушки и студа, 
до всеки дом достигат светлините 
родени с Витлиемската звезда. 
 
В нощта прозрачна бродят коледари 
и носят дълго чакан благослов 
за мирни дни, в които да ни жари 
пожара на взаимната любов. 
 
Будуват шумно в тази нощ пресвята 
еднакво и села, и градове, 
изпълват се със благодат сърцата 
и нещо към небето ни зове… 
 

брой 4/2018 
 

ЗЕМЕДЕЛСКА ИДЕЯ 
 
Тя плени сърцата млади, 
умовете завладя 
и ни жар и сила даде 
за великата борба. 
 
Ние обичахме земята – 
плодородните бразди, 
где бе пот обилно лята 
от деди и прадеди. 
 
Беше тежък труд труда ни, 
но даряваше ни с плод, 
който всички хора храни 
и поддържа цял живот. 
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Затова до днеска ние 
носим я в гърди 
и в сърцата ни ще бъде, 
докогато победи! 
 

брой 4/2019 
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V. САТИРА 
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АТАНАС ЛИЧЕВ 

АНТИКНИЖОВНИК 
 

Човек без храна духовна 
носи душа греховна! 

ДА ЖИВЕЯТ РЕКЛАМИТЕ 
 
Мило ми е, дражко ми е 
да слушам и да гледам 
на Митко ТВ Пайнера 
веселата компания. 
Те... /пием, пеем, пушим, 
дамаджани сушим – 
да живеят тарикатите/ 
И... да живеят рекламите! 
От опиянения меломан 
дядо Начко коз бунар-ски! 
 

брой 2/2018 
 

ОСЪВРЕМЕНЕНА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА  
 

Където Държавата  
е няма - 
там корупцията  
е голяма! 

РАДИО ЕРЕВАН 
 

Попитали Радио Ереван: 
Има ли корупция в България? 
Радио Ереван отговаря: 
-Има!  
За тази отговорна мисия  
има държавна комисия!  
И чрез съвета надзорен  
води борба срещу факта позорен!  
 

брой 3/2018 
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Атанас Личев на 88 години 

Роден е на 14.08.1930 г. в китното първомайско село Дълбок 
извор. Произхожда от бедно земеделско семейство. Основно обра-
зование получава в родното село, гимназия в Първомай, а след 
казармата /в трудови войски/ завършва задочно полувисшия 
институт за учители в Пловдив със специалност  математика, 
физика и физкултура, през есента на 1958 г. и изцяло се отдава 
на учителската професия. Има 32 години педагогически стаж, 
27 от които в училището в родното му село, където живее и до 
сега.  Има две дъщери, двама внука и две внучки. И съпругата  му 
Атанаска е дългогодишна учителка, която сред пенсиониране се 
занимава с домакинство, а той продължава от време на време да 
публикува епиграми и др. в различни издания, издал е книгите  
“Камбанен звън”, 2008 г.; и “Трески”, 2004 г. Любимо занимание 
на двамата съпрузи е шахмата. И двамата са  между  Окръжни-
те първенци по шахмат. Щастливи са техните ученици, за 
които те организират в училище провеждането на ежегодни 
междупаралелкови и общоучилищни първенства. 

     Атанас Личев е член на Българския земеделски народен съ-
юз  с многогодишен стаж и за него и семейството му това е  най-
авторитетната партия на българските граждани  живеещи на 
село. Член е на Съюза на писателите земеделци от самото му 
учредяване след 10 ноември и настъпилите  промени.    

СЕЛСКА ОРИСИЯ   
 

Ех, стопани работливи, 
работливи, търпеливи… 
С тия запустели ниви – 
за оплакване сте живи! 
 
Дяволът ли нам изпрати 
арендатори богати? 
Икономиката сива 
земеделието свива 
 
до всеобща ликвидация 
и след туй – приватизация: 
плодните земи на всички 
да изкупят без парички! 
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Ех, стопани работливи, 
работливи, търпеливи! 
 

брой 4/2018 
 

ДОЖИВЯХМЕ ТОВА ВРЕМЕ 
 
Доживяхме това време – 
дявол да го вземе. 
От турското “присъствие”, 
във страната ни прекрасна 
поколение израсна 
със амнезия типична, 
за борбата ни епична. 
На славното ни племе юнашко, 
отрекоха – клането Баташко. 
От това най-продажно време, 
е време – да се отървеме! 
 

брой 1/2019 
 

ПРЕДИЗБОРНИ НАПЪНИ 
 
От лидерство болен. 
За лидер негоден. 
 

НАИСТИНА станахме европейци. 
Всичко купуваме на европейски цени. 
 

брой 2/2019 
 

ДЕМОГРАФСКА КАТАСТРОФА 
 
Велико преселение  
вън от България  
на нашето население –  
и млади, и стари… 



      
 

244 
 

ПАТРИОТИ 
 
Не пият  
кока кола и шампанско,  
а само „Плиска“  
и вино чирпанско! 
 

брой 3/2019 
 

ПРАЗНИК НА СЕЛО 
 
Велико преселение – 
на градско население! 
 

ПОСТТОТАЛИТАРНАТА ДЪРЖАВА 
 
„Дисиденти“ в управлението, 
репресирани в забвението. 
 

брой 4/2019 
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БОДИЛ РОЗИН /КИРИЛ  НАЗЪРОВ/ 

РЕЦЕПТА 
 
Дали заслужава    
нечии аплодисменти     
ей такваз нагласа:   
колкото по-болни пациенти,    
толкова по-здрава 
Здравна каса?! 
 

ГРИФ: СТРОГО СЕКРЕТНО 
 
Всичко    
строго поверително - 
Някому    
е известно предварително! 
 

НАСЛЕДСТВО 
 
Синът злодейства и не учи,    
и бяга честичко от час… 
„Ах сине кучи!...”- 
извиках с бяс,   
но замълчах… 
Излиза… кучето съм аз! 
 

брой 1/2018 

ПРАЗНО ПОЛИТИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 
 
Дясно и ляво -   
все некадърно. 
Всякъде плява,    
никъде зърно! 
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ТРЕЗВА 
 
Поде -   
водка, кола, бира… 
Доде 
колабира! 
 

ЗАВРЪЩАНЕ 
 
Макар невероятно,    
заряза даже и Париж!? 
Завърна се обратно…   
за нашенски алъш-вериж! 

 
брой 2/2018 
 

УПРАВЛЕНИЕ И ВЛАСТ 
 
Апетитът с лапане нараства…     
Ала истината е такава:    
едно е да се властва,    
друго – да се управлява държава! 
 

НА ДЪРЖАВНАТА ТРАПЕЗА 
 
Удари келепира: 
пи водка, кола, бира… -   
колабира! 
 

брой 3/2018 
 

ЗАКОНОМЕРНОСТ 
 
Все повече ще стават  
празните стомаси,  
докато държавата   
пълни все повече партийни каси! 
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НЕСЛУЧАЙНИ СЛУЧАЙНОСТИ 
 

Поръчките обществени, конкурси     
с големите ресурси   
се провеждат тайно, 
анонимно, честно … 
Но печелившите случайно     
предварително са някому известни. 
 

брой 1/2019 
 

КАМЪНИ 
 

Купчината във бъбрека набъбва,   
Но моля Бог да ме предпазва    
не от камък в моя бъбрек,   
а от камък в чужда пазва! 

ЛЮБОВНИ ПРОБЛЕМИ 
  

Момински избор 
 

Грозен, грохнал, стар,    
ала… олигарх! 
 

 х х х  
 

-До нашия брак    
ти беше добряк  
и лошо не бе ми направил, а   
сега си показваш рогата! 
-Как можех аз да ги покажа докогато     
не беше ми ги още ти поставила! 
 

х х х 
 

Добра си, мила ми съпруго,    
в теб няма ревност, злоба…,    
ала не ми изпразваш друго,   
а … само джоба! 
 

брой 2/2019 
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ПЕРИОДИЧНО 
 
Щом избори се зададат насреща,  
властниците за народ се сещат! 
 

ГАРАНТИРАН УСПЕХ 
 
Даваш  
тук банкет,  
там рушвет –  
ставаш  
кмет! 
Може депутат дори,  
но с много повече пари! 
 

УСЛОВИЕ 
 
За да станеш кмет,  
човече, 
нужен е късмет. 
И най-вече  
нужно е  да лъжеш, даже 
и да мажеш! 
 

И ПО ШИЯ, И ПО ВРАТ 
 
Изборите как и да провеждат –  
и по шия, и по врат,  
няма никаква надежда   
за горкичкия електорат! 
 

УГОДНИК 
 
Този политик  
за всичко има трик  
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и морето му е до колене –  
пред всеки пада на колене! 
 

брой 3/2019 
 

СУРВАКАНЕ 
 
Нова година – нов късмет, 
Нова година – нов кмет, 
Нова година – 
нова двойна такса смет… 
 

КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНО ОБЕЩАНИЕ 
 
Корупцията щели да ограничат, 
/което значи – да увеличат/,  
даже 
в областта 
по високите етажи 
на властта!! 
 

МАЛКА НАЦИЯ  

С ГОЛЯМА БЮРОКРАЦИЯ 
 
Май вече знай се,   
че новата година – 
2020/двайсе-двайсе/ 
ще донесе и ново двайсе   
на данъкоплатци беззащитни:  
още управленци ненаситни! 
 

брой 4/2019 
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ВАСИЛ КАЛФОВ 

ИМАЛО Е! ИМА И ЩЕ ИМА БЗНС! 
 
Докато беше царят жив 
Симеончо бе икона… 
Никой днес не му е крив  
агент… качи се на перона… 

 
Какви хора по земята?! 
Морал нямат – търсят слава! 
Туй на тях им е съдбата: 
бързо да отидат във забрава… 
 

брой 4/2017 
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ГЕОРГИ КОЗАРЕВ 

ИЗВОД 
 
Мекере до мекере, 
перде до перде… 
Червен Слон ни гази 
и маймунски задници пази, 
а маймуни от различен цвят 
ни крадат вече половин век. 
От мекерета и маймуни няма лек! 
 

МОЕТО ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 
Макове, макове, 
колко от вас 
се преродиха в гербери? 
Семенца „златни”  
родени за кресла благодатни! 
 

брой 1/2018 

ЗЕМЕДЕЛЦИ НА ЯНИНИ ГРАМАДИ 
  
Едни – души ограбени, 
други – бездуховни кютуци. 
Традицията тук е още запазена: 
събира вярващи и айдуци. 
 

По комунистическо ни откраднаха БЗНС-то, 
по демокрацията му раздробиха сърцето. 
Убийците бащини как да прегръщаме? 
От погнуса вече повръщаме! 

 
брой 2/2018 
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УСПЕШНА КАРИЕРА 
 
Президент, президент – 
млад левент… 
С нова булка за сполука 
и … до тука. 
 

брой 3/2018 

 

НОСТАЛГИЯ 
 
Пуснах си пердето 
и започнах с ОФ-то, 
после в БКП-то 
и си оправих дереджето. 
 

Сега са много ветровете, 
да ги гоня 
ме заболяха коленете. 
 

брой 4/2018 
 

ИНТЕРЕСИ 
 
Вечно са скарани 
нашите избраници, 
но за техните парички 
са сговорчиви всички. 
 

брой 1/2019 
 

ПЕСИМИСТИЧНО 
 
Знам това което пиша: 
сърце ми плаче и въздиша, 
защо го няма вече селото? 
Под диктатурата на злото 
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то загина и добро не чакам 
и за моята родина… 
 

Диктаторите демократи станаха, 
заграбиха какво ли не 
и бизнеси подхванаха. 
Някога нас наричаха кулаци, 
че носехме калпаци 
и оряхме бащините ниви, 
и живеехме щастливи… 
 

брой 2/2019 
 

НЕГОВАТА МЪКА  

НА ВРАТАТА ЧУКА… 
 
Бъчвата и бурето са пресъхнали, 
че не са били напълнени…, 
че го няма онова село 
сред частните лозя запяло… 
 

Разпродадоха и полето, 
и на България сърцето… 
Излюпиха се богаташи 
стари наши и чужди апаши. 
 

Празно е сега и качето – 
закла недорасло прасето, 
че от тая пуста чума, 
кой ще чуе неговата дума? 
 

брой 3/2019 
 

ВЕСЕЛУШКИ, смехушки 
от сърцето извират, 
не ги заглушиха братушки  
с апетита си коварен 
дори да не спират… 
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ЗЕМЕДЕЛСКА идилия 
сънуваме и днеска – 
необразовани, прости, 
слаби от дългите пости… 
 

брой 4/2019 
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МАРГАРИТА НЕШКОВА /МАГИ СМЕШКОВА/ 
АМИШ ВЕШКОВА/ 

ДИСКУСИЯ ЗА СВОБОДНО СЛОВО 
 
„Светата синя” троица, 
лапкала с голяма лъжица, 
скокна като лъвица: 
- Трябва да е само наша 
издателската паница! 
 

МИНИСТЕРСКО ОТКРОВЕНИЕ 
 
Арменският поп 
е сега у нас. 
Какво, че някой ще плаче на глас? 
 

ВЪЗРАЖЕНИЕ 
 
„Бивол” за нашите лъже, 
за другите не! 
Дръж се народе! 
Стогодишната партия трева не пасе! 
 

брой 1/2018 
 

СЪВРЕМЕННИЦИ 
 
Творците на халтура 
перото си шлифовали 
и днес си пеят песнички 
не познаващи провали… 
В маскарада цирков 
конете разиграват, 
пак лапат с пълни шепи 
и плюят, не прощават… 
Напълнили си гушите 
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за миналото жалят 
срещу тлъсти хонорари 
и все в попътни гари. 
 

брой 2/2018 
 

„ЦАРСКА“ ЖАЛБА 
 
На тези преклонни години 
изпращат ме отново в изгнание. 
Българите са ми уж роднини, 
а дворец не ми оставиха във Врана, 
като Царско завещание… 
 

брой 3/2018 
 

НОВАТА ГОДИНА 
 
Дошла е Новата година, 
но не и през комина... 
Тържествено тя влиза 
без билет и  виза… 
Дори и в бедна къща, 
дори да има гузни… 
На комина връща 
пушеци ненужни… 
И кой каквото пил – 
слава или мъка… 
Кой каквото сътворил – 
чакаме сполука… 
 

брой 4/2018 
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ЗА УМНИЦИ 
 
Къщи палати – къщи за гости, 
а туристите ги няма още, 
но в това не е играта, 
а в келепира и благодатта… 

 

БЛЕЙТЕ европейци! Аферим, 
за подарените къщи за хилядарки 
на довчерашни другари и другарки! 
 

брой 2/2019 
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МИЛКА ПЕШЕВА 

ЧЕРВЕНАТА  ЛИСИЦА 
 
Аз  лисица  съм  червена, 
бях и  синя,  и зелена. 
Със  усмивка  обновена 
вече  с  друга  съм  премена. 
 
Старците  поведох  вече, 
рунтава  опашка  мятам. 
Ще  ги  водя  надалече, 
върха  да  го  изкачим. 
 
Подкрепена от  вълка  сив 
и  мечо  с  отворената  паст, 
Лисана  с  погледа  си  див 
прегръща  ги  със  мила  страст. 
 
Слушайте  водачка  смела, 
ненапразно  съм  Лисана. 
Враговете  ще  ги смеля, 
ще  бъда  змия  и  писана. 
 
Кокошчиците  в  кошара 
нямат  те  водач  петел. 
Зрънца,  киселец,  попара 
ще  сложа  и  бодлива   тел. 
 
Държавата  да  ме  запомни, 
Лисана  ще  командва  тука. 
Мераците  са много  скромни, 
ще  усетят  ми  юмрука. 
 
Всички  искам  да  ме  слушат 
за  малкото  богатство  тук. 
Моите  да  се  нагушат 
тихо,  хитро  и  без  звук. 
 
На  Лисицата - мераци  много, 
тя  на изток  още  гледа. 
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Ще  прибира  тихо,  строго, 
после  бързо  ще  избега. 
 
Да  се събудим  и кажем  „стига“, 
лисицата  да  вразумим. 
Народецът  да  се  надига 
хитлерката  да  приземим. 
 

брой 1/2019 
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МИРЧО МОМЧИЛОВ 

ВНЕДРЕН ПОЛИТЕЛИТ 
 
Българийо, още ли си жива 
или съществуваш на тефтер? 
С чадата си не бе справедлива 
да ги пращаш за зелен хайвер. 
 
Ти прокуди щерка, син и внуче, 
разпиля си жизнения сок. 
Полителит благата твои смуче, 
твой любимец, властелин и бог. 
 
Сложен път премина към Европа, 
криволичещ насам и натам, 
трасиран от габровеца, шопа, 
внедрен политик без капка срам. 
 
Свил змийско гнездо в Парламента, 
подплатено с пожизнен контракт, 
като спец по голословна мента 
да забулва келепира в мрак. 
 
Мъти недоносчета закони 
с хиляди отворени врати, 
полицаят Михаля да гони, 
а юристът бизнес да върти. 
 

брой 4/2018 
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ПЕТКО ПАВЛОВ 

НАРОДНИ ИЗБРАНИЦИ 
 
С това ще Ви запомним, че Ви няма! 
И управията ви е същата, такава… 
А бяха дни – държавата голяма, 
с история, написана със слава! 
 
И питам се, на времето в галопа, 
какъв сме, Боже мой, народ! 
Началото да дадеме на Европа, 
а пък кураж да нямаме за вот? 
 

брой 3/2018 
 

РАВНОСМЕТКА 
 
Дни дали настъпиха студени 
та и във леглото вече зъзна… 
Не за този студ навярно сме родени, 
този преход вече ни омръзна! 
 

ВЪЗКРЪСНАЛА ДРЕВНОСТ 
 
Пролазва времето, минават дните, 
бавно топи се последният сняг. 
Стари и Нови се бият в гърдите… 
Народът осъмна на същият бряг… 
 

брой 4/2018 
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СТОЯН КОЛДОВ /ТАРАЛЕЖА/ 

В ПАРЛАМЕНТА 
 
Ядат се като побеснели песове -   
едни със западни бомбета,   
а други със червени фесове. 
Апостол Левски гледа от портрета    
и съжалява ги народните избраници,  
дошли единствено за тлъсти надници. 
 

ФИЗКУЛТУРНИ УПРАВНИЦИ 
 
Един за футболист тренира,    
утеха явно там намира,  
а друг превърта се на лоста… 
Пък ние – жертва на мечтите,    
минахме на хляб и сол, горките! 
 

ТИХА РЕВОЛЮЦИЯ 
 
Внуците смениха във властта дедите си     
и за греховете им затвориха очите си, 
нямало избити в лагерите хора,   
нямало и залпа огнен на Аврора. 
От народен съд убийците се скриха,   
името на партията бързо промениха. 
Те това е революцията тиха! 
 

брой 2/2018 
 

30 ГОДИНИ НЕЖНА РЕВОЛЮЦИЯ 
 
Бивши кадри в нови дрехи –  
никакви успехи! 
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ПО СЪВЕСТ 
 

Бат Сали обещава:   
по съвест избори ще стават! 
Но вече ромите не са заспали,     
все някой ще попита: 
-Такава дума чуждоземна, непозната    
какво ще сложи на циганетата в устата,    
с това магията да изхвърли от парите,   
които ни сервират големците? 

ПЕНСИОНЕРСКА УТЕХА 
 

Нали наште депутати    
с най-малки са заплати,  
сравнени с другите страни,   
и те като при нас навярно    
имат гладни дни?!  
 

брой 1/2019        
 

В ПАРЛАМЕНТА 
 

Ядат се като побеснели песове -   
едни със западни бомбета,   
а други със червени фесове. 
Апостол Левски гледа от портрета    
и съжалява ги народните избраници,  
дошли единствено за тлъсти надници. 

ФИЗКУЛТУРНИ УПРАВНИЦИ 
 

Един за футболист тренира,    
утеха явно там намира,  
а друг превърта се на лоста… 
Пък ние – жертва на мечтите,    
минахме на хляб и сол, горките! 
 

брой 2/2019 
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ЧАДЪРИ 
 
Щом имаш ти чадър – Владика свой, 
издигат те набързо, братко мой. 
От памтивек така избирали са поп, 
но времето смени се, каза – стоп! 
Чадърите направени сега са 
с основа Евро в нашата висша класа. 
 

ПЕНСИОНЕРСКИ МЕРАК 
 
Искам да съм депутат, 
да не съм с хроничен глад, 
а с дебел зачервен врат! 
 

брой 3/2019 
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ХАРАЛАН НЕДЕВ 

ЗЛОБАТА ТРОВИ И СЕБЕ СИ 
 
Вред хорската злоба разлива отрова, 
която най-често безшумно пълзи, 
тя срива душите, намира основа 
и дави сърцата човешки в сълзи. 
 
Но тя и във този, в който се ражда, 
отровата почва и там да вирей - 
отровата силна и него разяжда, 
в главата му с болка безсънна бесней. 
 
И лека - полека от тая отрова 
той става човешка нищожност и смет, 
която с пръстта ще се смеси във рова 
 
със многото язви от грешки безчет. 
Човекът загива от злоба злоока, 
отровен във свойта отрова жестока. 

 
брой 3/2018 
 

На 7 ноември т. г Харалан Недев представи новите си книги 
„Резонанси” и „Светлина над хоризонта” в зала „Форум” на 
читалище „Наука – 1870” град Троян. Както обикновено, пое-
тът събра многобройна, развълнувана публика от приятели, 
почитатели и ценители на изящното слово. 

НЕСГОВОРНО СЪЖИТЕЛСТВО 
 
В един обор събрали всякакви животни. 
Постлали им на чистичко да си стоят. 
Не искали да ги морят – да бъдат потни, 
а само тъй – спокойно да си хоратят… 
Но… почнали там някои важни екземпляри 
рогата и езиците си да въртят 
/едни засукани и млади, други стари/ 
и… всичките започнали да се бодат. 
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И станало тогаз една страхотна каша: 
строшили те хранилковия инвентар, 
съсипали и сетната поилка чаша 
и даже на обора здравия дувар!!! 
 
Във баснята за парламента е въпроса: 
боричкат се, а нашта мамица е… боса! 
 

брой 4/2018 
 

ПАМЕТНИК ДА СЕ ИЗДИГНЕ 
 
На мошениците  
паметник е нужен да се вдигне, 
най-величествен и най-изпипан при това, 
той от злато целия да се  издигне 
с диамантена глава. 
 
Че мошениците  
всичко днес успяват да направят 
и навсякъде успяват днес да се вредят. 
Те със всяка пречка могат да се справят, 
че умеят да пълзят! 
 
Да се вдигне 
на мошениците паметник отличен, 
да го има вред – на всеки кръстопът, 
та да вижда всеки българин „безличен” 
 

брой 2/2019 
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ХРИСТО АНГЕЛОВ 

РЕНТГЕНОВА СНИМКА НА ОБЩЕСТВОТО 
 
Пред  таз  рентгенова плака 
докторът със глас заплака: 
„Ясно тук се различават 
трите класи в таз държава: 
Горната е корумпирана, 
долната пък е дрогирана, 
по средата - депресирана... 
Диагноза: див капитализъм 
с болен и разклатен организъм. 
Заключението е тревожно: 
Тук лечение не е възможно!” 
 

брой 3/2018 
 

БАЩИНА ТРЕВОГА 
 
Сине! 
Много важен ти е поста, 
който вече си заел! 
Ала с твойта глава проста, 
как така си се наел?! 
 
Нали трябва да решаваш 
ти народни съдбини! 
Правдата да защитаваш 
в тези толкоз трудни дни! 
 
Тате! 
Правда, равенство и братство 
днес са вече празни думи! 
За да трупаме богатство 
с тях залъгваме маймуни!.. 
 
Синко! 
Всички дето управляват, 
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ако като тебе смятат, 
тоз народ и таз държава 
ще изчезнат от земята!.. 
 

брой 4/2018 
 

ВЪРТЕЛЕЖКА 
 
В тази скапана държава 
мафиотът присвоява, 
прокурорът обвинява, 
адвокатът защитава, 
съдията оправдава 
и играта продължава… 
Тъжна, жалка въртележка 
се върти, върти без грешка! 
Таз пародия на свободата! 
Този панаир на суетата! 
-Боже! Ще ли някога отминат? 
-Може! Сто години като минат! 
 

брой 1/2019 
 

ПРЕДИЗБОРНА МОЛИТВА 
 
Боже! 
В партията аз членувам 
не да служа на народа! 
На народен се преструвам  
все за моята изгода! 
 
Боже! 
Във партийния регистър 
аз вървя напред, нагоре! 
Депутат или министър  
Боже, аз за туй те моля! 
 
Ето, идва пак момента! 
Пак започва се борбата! 
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Място в Европарламента  
и това ми е в главата! 
 
Стари, млади, прости, умни... 
Боже, нека не мъдруват! 
Да повярват в мойте думи 
и за мене да гласуват... 
 

ШАХ 
 
Всичко се решава 
все по върховете... 
Царят разиграва 
тук и там конете  
и зад свойто стадо 
прави той рокадо... 
 
Днес той уволнява! 
Утре  награждава! 
Царят си царува, 
стадото кротува. 
 
Случва се  сгрешава, 
но му се прощава. 
Всеки по човешки 
прави малки грешки... 
Но от царски грешки 
страдат много пешки. 
 

брой 2/2019 
 

1952 - 1953 
 
На остров „Белене“ и във Скравена 
бе нацията ни обезкръвена.. 
От сляпа завист и от злоба 
човекът- звяр изпрати в гроба 
в едно с „виновни“ и невинни 
в онези черни, зли години... 
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А хиляди детски очички 
от сутрин до вечер са плакали. 
Със своите майки самички 
те своите татковци чакали... 
 

ПРИЗИВ ОТ НЕБЕТО 
 
Чуйте! Хор от ангели небесни 
във простора пее чудни песни! 
„ От днес нататък тази нация 
ще заживее в демокрация! 
Ще има изобилие навред! 
Дори - реки от масло и от мед! 
Но всеки българин да проумее, 
че само с имане не се живее.“ 
 
...Отклик от земята... 
И ето край кръглите маси 
насядаха кръглите нули 
със користни, тъмни нагласи: 
Да лъжат, да грабят, да хулят 
те този народец нещастен... 
Труда му докрай да обрулят.. 
 
Нов партиен призив: 
„Хайде бе, другари! Пардон! Господа! 
Ей я дълго чаканата свобода! 
Бе аман от таз народна власт! 
Вече всичко, всичко е за нас!“ 
 
Ангелите нека да си пеят! 
Хората решиха да живеят... 
 

брой 3/2019 
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И КОКОШКИТЕ ГЛАСУВАТ 
 
Петлю шарен с гребен ален, 
кацнал на съборен плет, 
с криле пляска, кукурига, 
на кокошките намига - 
кандидат е той за кмет. 
 
Както хората, така и той – 
сипе обещания без брой... 
 
"Ще ви пазя от лисици 
и от хищните орлици! 
Из градината ще ви разхождам, 
всеки ден ще ви оплождам – 
за да снасяте яйца, 
ваште бъдещи деца! 
Ще ви защитавам аз правата, 
докато ми отсекат главата... 
А пък после, както иде ред, 
ще ви спуснат друг петел за кмет...” 
  
А кокошките, и те, горките, 
със наивна вяра във очите, 
със надеждата, че ще добруват – 
тичат за петела да гласуват... 
 

брой 4/2019 
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ЦВЕТАН ЛАЛОВ 

ТОНАЛНОСТ 
 
Нежна е свирнята на Комара, 
но не иска никой да я чува. 
Предпочита всеки гъдуларя 
па макар и тъжно да надува. 
 

СВЕТОВНА КРИЗА 
 
Трудностите тъй разбира: 
сутринта да става с бира. 
Вечерта да е на скара, 
кризата световна да изкара. 
 

брой 3/2018  
 

МЛАД КОМУНИСТ 
 
С комунизма се захваща – 
мъртва птица в полет праща. 
Лъжат го, че всичко може. 
Моля те, прости му Боже! 
 

брой 3/2019 
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VІ. ПРОЗА 
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ГЕОРГИ ПЕЕВ 

Георги Пеев на 90 години 

 
Роден е на 4 декември 1929 г. в Ботевград. Основно и средно 

образование получава в родния си град. Завършил е агрономство в 
Селско-стопанката академия в София.  

Още от млад пише разкази. След 10 ноември 1989 г.  публику-
ва разкази във в. “Земеделско знаме”, “Литературно знаме” и 
литературните сборници “Детелина” – І, ІІ, ІІІ и V том, в Ан-
тологията на писателите от Ботевградския край. Автор е на 
книгите “Повест за Урвичката крепост”,  трилогията “Но-
щите на поручик Стоянов”, която обхваща книгите: “Графиня 
Ала”, “Буря в душите”, “Любовта на Антоанета”. От 1998 г. е 
член на Съюза на писателите земеделци в България. 

 

ИЗ „ПОВЕСТ ЗА УРВИЧКАТА КРЕПОСТ“ 
 
Облак дим се виеше над Урвич. Западните врати на 

крепостта се отвориха с трясък и вътре влезе запъхтян кон-
ник. 

Беше горещ юлски ден. 
Страторът от Бдинската крепост скочи от коня и каза: 
- Няма вест от Шишман! Крепостите падат една подир 

друга. 
Куманинът пристъпи задъхан, побелял от прах. По ли-

цето му тънки струйки пот чертаеха малки криви бразди. 
Вперил очи в него, Севастът стоеше безмълвен и блед, ся-
каш бе омагьосан. “Бдин все още се сражава! – помисли той. 
– Градът е в опасност!... Градът, в който боляр Лазар му бе 
обещал дъщеря си веднага след срещата с царевия брат… 
Мъжът потрепна цял, а очите му заиграха уплашено. Лице-
то му под дългите сенки на шлема придоби строг израз. 

- Горкият Страцимир! – прошепна той и отпусна ръка. – 
Сами сме срещу Мурад!... 

Сведе глава и се замисли. Рой спомени нахлуха в главата 
му. „Какъв град!... Каква крепост!... – пошепна на себе си. 
Бдин сякаш му се присъни. Градът се белееше отдалече 
покрай огромната сребърна река. Два дълбоки рова и ня-
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колко реда високи стени с големи страховити кули и бой-
ници опасваха Срацимировата столица. 

…Беше велики четвъртък. Градът се веселеше, навред 
празнуваха облечени хора…, цялата крепост трептеше от 
медни звънци и ек на барабани, а край брега снажни мур-
гави мъже слизаха по Истър и с дълги корита от издълбани 
дървета се спускаха по голямата река. Там… там съзря за 
първи път Божена, неговата изгора. Ех, каква радост беше! 
Сякаш всичко е пред очите му. Какъв миг! Дългите й като 
свила коси ослепително блестяха на слънцето. „Същинска 
русалка” – възкликна тогава, но българката сякаш чу шепо-
та и страните й пламнаха, а по снагата й като топла вълна 
премина тръпка. Изпълнен с копнеж и затаена страст, Се-
вастът едва изтрая до вечерта. „Какъв ден!” – каза си той и 
се прибра в крепостта… 

 
брой 4/2019 
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ЕЛКА КРЪСТЕВА 

ТОВА Е БЪЛГАРИЯ 
 
Петстотин години османските пълчища са опожарявали, 

клали, убивали и отвличали мъже, жени и деца, но гордият 
дух на българите за свобода не е сломен. От пепелищата са 
изгрели звезди като Левски, Ботев, Караджата, Бачо Киро, 
Вазов и много, много още, които са озарявали, озаряват и 
ще озаряват пътя ни до края на светна. Родолюбиви бълга-
ри са запечатали неволи и радости в стихове и песни, с кои-
то и днес се гордеем, слушаме  и пеем с любов. 

Да пазим Българя – тя е безценна, за да бъдем достойни 
чеда на тази свята родина! 

От тихия Дунав  
до Странджа, Родопите, Рила и Пирин. 
От Черно море до Балкана – баща на свободата, 
това е България окичена с безбройни цветя, 
с лековити билки и извори – рая на земята! 
 
Ароматните цветя са очите на хилядите герои 
паднали за свободата ни. 
Лековитите билки – благородните им сърца, 
оставили семейства с невръстни деца… 
Изворите –  горещата им кръв 
напоила всяка педя от тази земя… 
 

брой 3/2018 
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ИВАН СЕЛАНОВСКИ 

НЕВИДИМАТА РЪКА 

разказ по действителен случай 

 
В тези идилични нощи, когато се събирахме с момчетата 

от нашата смяна да охраняваме склада, говорехме за какво 
ли не.  Ех, незабравими години.... Глъч и смях до полунощ! 
Но, ето че дойде време за вършитба. Вършачката с гърмя-
щия трактор ще влезе между камарите, ще бумти, ще тро-
па, а житните зърна ще падат като безброй жълтици и ще 
пълнят хамбарите. Стопаните водеха разговори помежду си 
кой на кого да помага с работна ръка. Трябва снопи да се 
подават за вършачката, слама да складира, плява да се съ-
бира... Отговорност! Зърно се прибира. Хляб за цяла годи-
на! Ами за посев, за наряди... Леко ли е?! Селска неволя. 
Откъде ли не идва????  

Ала два-три дни преди вършеенето да започне се случи 
нещо ужасно, нещо непоправимо!!!! 

В събота срещу неделя, през нощта.... Не беше ред на 
моята смяна. Свободни бяхме. Други бяха. Между тях и 
едно момиче, едва на 14 години. Пепа, от Първановия род.  

Този ден родителите ми дадоха почивка. С моя съсед и 
приятел Гошо, решихме да отидем на плаж на река Дунав. 
Тръгнахме сутринта, докато е още рано и хладно. Той, със 
своята приятелка, а аз с моята. Път  един час. Не вървяхме, 
а просто летяхме с крилата на младостта. Чудесна утрин, 
предвещаваща чудесен ден! Ето ни пред реката. Прекосих-
ме ръкава на малкия Дунав, който почти бе пресъхнал през 
лятото. Стъпихме на остров „Есперанто“, а оттатък  голяма-
та плавателна река и Румъния. Пред нас се стрелна плаж-
ната й ивица, обхванала крайбрежието на острова. Самият 
остров - изпълнен с върби, ракита, осеян с треви и вековни 
дървета, сред които ята от комари. А ситнозърнестият пя-
сък, сякаш пухкав килим върху плажа, отразява с брилянт-
ни отблясъци искрящите слънчеви лъчи. Водата  топла, 
приятна... Рибките прозират като през огромен аквариум в 
прозрачните води. При тая пленителна гледка, при това 
неповторимо сияние, не ни оставаше нищо друго: плуване, 
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къпане, любуване....Ето ни по бански  гмурваме се под во-
дата  пляс-пляс  и пак над водата. Пръскаме се с нея, пре-
върнали я в сребристи капчици. Същински сме деца... До 
нас с Гошо са любимите същества  това е младостта: жела-
ние, полет, надежда! Денят неусетно преваля. Слънцето 
клони към залез. Със загорели гърбове поемаме обратно по 
прашния път към селото, готово да се сгуши под завивката 
на заспиващия морен ден. Босите ни крака шляпат из прах-
та, а зад нас се извива тънка сива пелена.... Доволни и щаст-
ливи от изживените мигове на плажа, стигнахме в селото. 
Полумрак. 

Далече във въздуха се носи упойваща миризма на изго-
ряло, някъде откъм селския баир. Неволно попитах: 

-На какво ви мирише?  
-Не на рози -  отговориха. 
Тъмна сянка се спусна по лицата ни. Шегите спряха.  
Ето ме у дома. Татко и мама обезпокоени попитаха: 
-Ваньо, разбра ли, че нощес са запалили „Кулашкия 

склад“? Нашите снопи не са изгорели. Слава Богу!...  
Мама се кръсти и продължава: 
-Пожарът е изгасен. Ходихме с баща ти. То... пожарни от 

Оряхово и Враца, народ. Пълно с милиция... Ченгета! Доб-
ре, че нощес не си бил и ти. Бог да те пази! -  пак се прек-
ръсти. - Знаеш ли, че има задържани?! Момичето на Пър-
ванови. Откарали я във Враца.  

В събота през нощта, очите потърсили съня.  
-Пепи, - рекли момчетата - ако искаш, един час ти да 

наглеждаш снопите, та да поспим, а после ние, а ти ще 
спиш? 

-Добре -  отговорила тя. 
Потайна доба, глуха нощ! Пепа едва долавя ударите на 

сърцето си. Обикаля камарите: един, два, три пъти  няма 
нищо обезпокоително. Очите й премигват, затварят се, но 
тръгва отново. Преди да стигне до последната камара, не-
далеч от царевичната нива, видение: драсва се клечка киб-
рит от „невидима ръка“ - лумват огнени езици, осветяват 
нощта! А ръката  потъва в избуялата царевица. Пепа пищи, 
сълзите давят гласа й. 

 
Момчетата се будят ужасени. Обаждат се в Оряхово и за 

броени минути пожарната идва. Пристига и от Враца. По-
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жарът е потушен. Местната милиция задържа всички от 
охраната. 

Оперативният работник от ДС невъздържано псува, из-
пуснал нервите си.  

-Вашта мамка кулашки копелета, вие ли запалихте сно-
пите?! Сега ще ви науча... - и вади пистолета.  

Не стреля. От Оряхово идва джипката на МВР. С нея от-
карват само Пепа, с белезници. Селянитe гледат със свити 
сърца. 

Следствието започва веднага. Следователят пита: 
-Как се казваш, момиче? 
-Пепа Първанова. 
-На колко си години? 
-През септември ще навърша 14... 
-От кое село си? 
-От Селановци. 
-Хъм.... От Селановци, кулашкото село. Сега ми разкажи 

кой кулак - баща ти, или някой друг, ти нареди да запалиш 
склада?! Виждамq малка си. Сама не си решила. Ако ми 
кажеш  - продължава хитро следователят -  ние ще те пус-
нем. Ти само ни го съобщи и готово. Ще си у дома. При 
родителите, а? Хубаво, нали? 

Пепа го гледа смълчано, замислено. Той чака... Но чаша-
та на търпението прелива. Свил се като хищник, следовате-
лят крещи: 

-Казвай! Тук всички си признават!  
Пепа вътрешно трепери - не от страх, а от несправедли-

вото подозрение. Събира сили и говори: 
-Не!... Не съм запалила снопите, нито някой ме е карал 

да го сторя! „Невидимата ръка“ драсна клечката. Това е! 
Следователят съска: 
-И майчиното си мляко ще кажеш, кулашка кучко! - 

пристъпва към нея, повдига брадичката й и с тежката си 
ръка я удря през лицето. 

Бузите пламват, подът се отмества....  
-Казвай, мръснице! Говори!!!! 
-Аз казах! Друго  няма!!!! 
Минаха два месеца и я освободиха. Травмата дълбоко бе 

засегнала детската й душа! Пепа вървеше из бащиния двор 
и тихичко повтаряше: „Пожар... Пожарррр.... Не съм аз! 
„Невидимата ръка“.... 
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Един ден се скри в кукуруза  там, в ку-ку-ру-за-а-а-а-а. 
Прибраха я в психиатрията. Не мина много време и се 

чу, че е починала.  
В селото вече никой не говореше за случилото се! 
Но за пожара и днес селановчани не знаят кой го из-

върши!  
Читателю, може би ти се досещаш КОЙ? 
 

брой 2/2017 
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ИСКЪР ШУМАНОВ 

ЗЕМЕДЕЛСКИЯТ СЪЮЗ 
 
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 
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. 
 

брой 3/2018  
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МАРГАРИТА НЕШКОВА 

ВЪЛШЕБНИТЕ СРЕЩИ 
 
Посвещавам този разказ  на всички „колеги” на татко –  по-

литзатворници, които на онова незабравимо свиждане в затвора 
в Самоводене се лишиха от своя десерт, за да го подарят на мен, 
с много благодарност  и обич! 

 
Началното училище в селото е потънало в тишина и ся-

каш спи непробудно. Последен училищен звънец за този 
ден… Училището отново е като кошер.  

Дъщерята на политзатворника, този ден е много разсея-
на. Някаква радостна възбуда и неопределено приятно 
чувство я завладя от сутринта, желание по-скоро часовете 
да свършат и да се прибере вкъщи, за което нямаше видимо 
обяснение. От сутринта мислеше за баща си. Спомни си 
последното, необикновено свиждане, което беше преди три 
месеца. Когато отиваха към затвора, майка й каза: 

- Този път свиждането ще е свободно. Можеш да гушнем 
татко, без да се страхуваме, че някой ще ни се скара… 

Тя през цялото време на пътя си мислеше - какво може 
да е това свободно свиждане? 

- Мамо, какво точно значи свободно? Татко ще си тръгне 
ли с нас?... 

Стигнаха затвора и както обикновено имаше и много 
други хора, като тях. Всички се запътиха натам, където щя-
ха да се срещнат с близките си затворници. Озоваха се в 
голямо помещение пълно с маси, наредени в една редица, и 
пейки от двете страни на масите, подобно на столовата в 
училището. Всички посетители седнаха от едната страна на 
масите. След десетина минути се появиха и затворниците и 
започнаха да се оглеждат за близките си, за да седнат срещу 
тях. Детето видя баща си и радостно завика: 

- Татко, татко! Ние с мама сме тук...  
Той седна точно срещу тях. Делеше ги само една маса. 

Детето нищо друго не виждаше освен баща си, не чу и за-
бележката на майка си. Веднага се мушна под масата и се 
озова при баща си. Той я сложи в скута си, а тя с две ръчич-
ки го обгърна и така се залепи за него, сякаш искаше зави-
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наги да остане в прегръдката му. Така неподвижно остана, 
докато затворникът, седящ до баща й, не я дръпна за ръ-
чичката: 

- Ти много обичаш баща си, нали? 
- Да! Това е моят татко!   
- Как се казваш?... 
- Маргарита. Кръстена съм на баба Мария от Рогозен и 

на баба Мария от село Бешовица. 
Затворника й подаде някакво опаковано лакомство. 
- Вземи това шоколадче от мен, и дано от сега нататък 

животът ти да е сладък, като това шоколадче. 
Детето се поколеба, но баща му го насърчи. То погледна 

към майка си въпросително. 
- Вземи го! Щом чичкото ти го дава.  
- Маргаритка, ела чичко и при мен, и аз искам да ти дам 

нещо.  
Тя пусна баща си, а той я прехвърли от неговата страна. 

И тогава сякаш стана чудо. Толкова много чичковци й по-
дариха лакомства, че майка й напълни почти цялата си 
чанта. Докато не се прибраха в къщи, тя не беше поискала 
да опита нито едно. Искаше първо да ги покаже на баба и 
дядо, да ги подреди на масата и да им се порадва. Тогава 
баба й я подкани: 

- Хайде, опитай нещо! Какво искаш да опитаме? 
- Мамо, искам да опитаме едно шоколадче. 
- Добре, ето това. Искаш ли? 
Тя го пое от ръката на майка си и го задържа, като нещо 

много ценно, а то за нея беше и такова. Когато внимателно 
започна да го отваря се появи друго чудо. 

- Мамо, виж! 
Беше една банкнота, пъхната в опаковката. После наме-

ри и други… 
Тази среща в затвора, която за нея беше вълшебна, се 

състоя преди три месеца. Сега звънецът удари и тя първа 
напусна класната стая, сякаш поведена от някакво ново 
чудо. И през ум не й минаваше, че в този ден, излизайки от 
училище на път за в къщи, между училището и църквата, 
ще срещне баща си. 

Този ден политзатворникът Цветан Цеков беше вече в 
родното село на съпругата си Христина, с която преди де-
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сет години се заклеха пред Бога, попа на селото и нейните 
родители, да се обичат и да си бъдат верни до края на дни-
те си. Тази клетва, дадена не пред Държавния орган по 
бракосъчетания, а пред Бога, беше в основата на техния 
непоклатим брак, преминал през много изпитания, но оце-
лял до края на дните им. Христина, след близо десет годи-
ни раздяла, дочака своя любим да се върне при нея от зат-
вора и това се случи в този ден… 

- Маргаритка е на училище – каза Христина. – Този срок 
е втора смяна… 

- Аз ще отида да я посрещна… Не ми обяснявай! Помня 
къде е Началното училище. Сигурен съм, че тя ще мине по 
пътя, където ще я чакам. 

Той подмина църквата, сградата на читалището и про-
дължи. От дясната страна на улицата, срещу една от къщи-
те, на уличната пейка, бяха седнали няколко жени. Той 
мина покрай тях и ги поздрави. 

Още когато ги наближаваше жените се погледнаха, чу-
деха се и се питаха: 

- Кой е този? Непознат е… 
След неговия поздрав, една от жените го запита: 
- Ти от кои хора си? Не си нашенец. На кой си на гости? 
Това невинно любопитство не го смути, и той беше се-

лянин… 
- Аз съм съпругът на Христина, дъщерята на Цеко Сира-

ка. Пуснаха ме от затвора. 
След този отговор той продължи. Отсреща вече идваше 

едно момиченце, облечено в тъмна престилка, с бяла якич-
ка, със събрана и сплетена коса на две плитки, с ученическа 
чанта в дясната ръка. Той си мислеше: дали сега ще го поз-
нае?  

Тя вървеше точно срещу него, по средата на улицата, 
между училището и църквата.  

В този миг сякаш всичко беше притихнало от любопитс-
тво, как ще стане свидетел на тази среща.   

Детето изведнъж се спря и се вгледа в него. Той продъл-
жи  и когато се изравни с него, пръв поздрави: 

- Добър ден! 
Детето отговори плахо, не сваляйки очи от него, но бав-

но си тръгна. Направи няколко крачки, вървейки много 
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бавно и го подмина. После се обърна. И той се беше обър-
нал. И тогава напълно се увери, че това е той. 

- Татко! Това си ти, моят татко! 
Пусна чантата си и разтворило ръчички полетя към не-

го. Той приклекна, за да я прегърне. 
Жените от пейката бяха вече станали и не успяваха да 

скрият сълзите си една от друга.      
 

брой 3/2019 
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СТОЯН КОЛДОВ 

СРЕЩА 
 

На Иван Огнянов от село Гагово, Поповско 
 
Случайните срещи невинаги са случайни, като че ли все 

някой от някъде ги подрежда. Скоро присъствах на една 
такава случайна среща, за която искам да ви разкажа. 

Случайните срещи невинаги са случайни, като че ли все 
някой от някъде ги подрежда. Скоро присъствах на една 
такава случайна среща, за която искам да ви разкажа. 

    Чака бай Теньо влака за София и след редовното му 
закъснение, вече е вътре. Случи се така, че попадна във ва-
гона за първа класа. Върви той покрай купетата, в които 
има и свободни места, но ги подминава, защото това е пър-
ва класа  вагон не за него, а за новоизлюпените богаташки 
довчерашни мамини синчета. Вървейки той навлезе във 
втория вагон, на вратата на който беше залепена голяма 
цифра две. Това явно значеше, вагон втора класа за по-
очуканите от съдбата. Минава той покрай купетата. В едно 
младежи, в друго някой от снощи пиян се излегнал на се-
далките, в трето ромчета тренират любимата им игра „тука 
има, тука няма”, с която да лъжат невежите хорица. Така 
стигна до последното купе на вагона, в което двама старци, 
вероятно някой от тях слабо чува и високо си говорят. „Ето 
компания за мен”, помисли си той и открехна вратата на 
купето. 

     -Добро утро, набори! Ще ви преча ли на разговора, 
ако влезна при вас за компания до града? 

     Наборите се изправиха и най-любезно го поканиха да 
влезе. 

    -Все нещо ново ще ни кажеш от вашия край, наборе! 
Сядай и кажи за къде си тръгнал и как я караш? 

    -Първо нека си кажем имената, наборе, па сетне дру-
гото. Аз съм Теньо.        Казаха имената си и другите. Разго-
ворът започна. 

    -Аз съм от тука, от шопско, а вие от далече ли идвате? 
    -Ние сме от Северна България, Теньо. Отиваме до сто-

лицата на конгрес на нашата селска организация. 
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    -Ами и аз съм за там. Вие сигурно имате делегатски 
карти и ще влезете, а аз нямам, та бързам, докато народът е 
вънка да потърся някой от град Попово. 

  -За какво ти е такъв човек? 
    -Искам да му разкажа как преди години загина едно 

тяхно момче в Пазарджишкия затвор. До сега все нямах 
време, а и нали след мене имаше някое ченге, та нямах въз-
можност да отида до там и потърся неговите близки и да им 
разкажа за случилото се. Дано намеря някой, за да ми олек-
не. 

    -Ти, Теньо, явно си от нашата организация, но защо 
нямаш делегатска карта, а!?... Да не си от казионните? 

    -Нямало за мен  били свършили! Защото на събрания 
и във вестника често критикувах алчността на нашите ви-
роглави, главозамаяни вождове, та затова наборе, но здраве 
да е! 

    -За кой младеж искаш да разкажеш? Аз съм от тоя 
град! 

    -Така ли!? Та кой ме доведе точно до теб?! Дали го 
познавате този младеж, не знам, защото това беше много 
отдавна  през петдесетте години от двадесети век. 

    -Ние сме малко градче, наборе, и се знаем, особено 
щом е бил в затвора, та нали и ние минахме от там. 

    -През петдесета година бях в Шуменския затвор, къде-
то се сприятелих с четирима младежи от това малко градче. 
Единият беше Иван, другият Цветан, а на другите съм заб-
равил имената. Едва ли има някой жив от тях, защото те 
бяха с няколко години по-големи от мен. Но може и да има 
някой жив от тях, знам ли!? То това си е Божа работа. 

    -Ти, Теньо, ако видиш някой от тях, ще го познаеш ли? 
    -Едва ли! Та ние толкова сме остарели, толкова сме се 

променили, но ще се помъча да си го припомня, ако ми 
каже поне името си. 

    -Ами, наборе, тебе как те викаха в Шуменския затвор? 
Ти не си ли „малкия”? 

    -Ти кой си, та ме позна!? 
    -Аз съм Цецо, наборе, един от четиримата, за които 

спомена! 
    -Ама, Цецо, ти ли си бе!? 
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    Скочиха двамата и се запрегръщаха. Аз ги гледах за-
маян как по дълбоките бръчки на лицата им течаха ручеите 
сълзи. 

    -Малкия, а сега разкажи за моя приятел и съпроцесник 
Иван Огнянов. 

    -Той, както разбрах от него е докаран в „Белене”. В то-
зи затвор, Цецо, докарваха непокорните, непоправимите, 
както ги наричаха управниците, за да бъдат измъчвани. 
Килията, в която той беше вкаран се отваряше само веднъж 
в седмицата, за да изнесе един от кримките тоалетната ко-
фа, да не мирише на надзирателя. На самата врата имаше 
прорязана малка вратичка, през която затворникът подава 
мръсната паничка, за да му сипят чорбица и му подадат 
коричка хляб. За Иван това ставаше само веднъж седмично. 
Един път ми хрумна да преброя колко лъжици от мътната 
вода има в моята паничка, в която като разбъркам се гонят 
само семки от чушка. Бяха тринадесет броя лъжици. Толко-
ва са вероятно и на Иван. Това беше помия от измитите 
казани в кухнята. 

    - Кои са съседи по килии разбрахме от вечерната про-
верка, когато се сменяваха надзирателите. Тогава силно 
викахме: „Гражданино надзирател, аз съм еди кой си и съм 
жив”. Така разбрахме, че с Иван сме съседи и започнахме да 
си чукаме по стената. Знаеш как става, нали Цецо? Всяка 
буква си има и цифра. Така цял ден, понякога и нощем. 
Иван ми разказа, че като е бил в килията с още няколко 
затворници избухнал спор за Никола Петков. Тогава Иван 
заявил, че Никола Петков е втори Левски за България и че 
ще дойде време да му издигнат паметник. Доносчик от 
килията предал думите му на шефовете и те решили, че 
той е за тази килия, която наричахме „моргата”. 

    По едно време Иван започна силно да вика: „Теньо, 
умирам от глад”! Това повтаряше много пъти. Прозорецът 
на килията беше към улицата и често минаващи граждани 
се спираха и слушаха. Надзирателите от вишките ги разп-
ръскваха, като ги заплашваха, че ще стрелят. Ехото от вико-
вете на Иван се носеха над целия град, него не можеха да 
разстрелят. Понеже Иван споменаваше моето име, един ден 
при мен пристигна началникът на затвора. Той бил обу-
щар, но брат му като партизанин уредил да му дадат чин 
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капитан и го назначат началник на затвора. Прост и много 
жесток, кръвожаден хищнически индивид. 

С отварянето на вратата той изсъсква: 
    -Гад, тоя какво сака от теб? 
    -Какво да иска? Виждаш, че тук има само два стари 

вестници. Единият ползвам за постеля, другият за завивка. 
    -Чуваш ли го тоя?  продължи той и посочи килията на 

Иван  това те чака и теб. Ще се подиграваш с другаря Ста-
лин, а!? 

    На надзирателя нареди: „Прибери тези вестници!” 
    Аз под напора на силни чувства бях извършил голямо 

според шефа престъпление. Бях се изсмял, когато партий-
ният и няколко надзиратели нахлуха в килията и палачите 
съобщиха, че е починал бащата на човечеството другаря 
Сталин. Поискаха петминутно мълчание в негова почит. Аз 
само прехапах устни и си помислих как ще издържа не ми-
нута, а пет и не издържах. Прихнах да се смея от радост. 
Това вбеси партийния и последваха плесници и бой от над-
зирателите в мазето. След това се озовах в единочката до 
Иван. Скоро мен ме върнаха в единочката, в която ми беше 
багажа. Тя беше насрещната на тази на Иван. Това осво-
бождаване на единочки правеха, когато извън затвора 
имаше разкрита конспирация и им трябваха килии да вка-
рат следствените сами. Бяха принудени да ни съберат. От 
тук през дупчицата на шпионката наблюдавах килията на 
Иван. Една нощ се чу шум пред вратата му. Погледнах и 
видях двама надзиратели да отварят килията. Единият 
държеше в ръцете си нещо като чувал, а другият дърпаше 
Иван, който беше се сгърчил на пода, за да го изтегли на 
по-широко. Този, който го дърпаше каза на другия: „Абе, 
колега, този май че още е жив, гледам го мърда. Да му да-
дем малко вода, може да му премине!?” Това го чуха и дру-
гите от нашата килия. А имало и при нас доносчик, който 
сутринта предал тези думи и надзирателят го изгони-
ха.Такива жаловити не били за този затвор. „Ти не чу ли 
какво нареди началника, а?! Да го сложим у чувала и да 
завържем здраво! А сега работи! Какво се мотаеш!?” И така 
завързания чувал повлякоха към мазето, където имаше още 
непокорни. 

    И сега, Цецо, ехото от виковете на Иван често разди-
рат сънищата ми. Явява се той и ме пита: „Наказахте ли 
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ги!?” Аз гузно мълча. След неговите настоявания му отго-
варям: „Измислиха си някакъв закон за давност и никого не 
наказахме. Давност за убийства!? А Евреите още търсят и 
намират макар остарели и променени с пластични опера-
ции, намират ги и ги съдят за убийствата в хитлеровите 
лагери и газовите камери. А нашите убийци са си тук у 
дома. На техните престъпни кресла седнаха техните синче-
та и доволни сега дерибействат. И кой да ги съди, Иване, те 
ли?! Това е! 

    Ти поне ще си останеш за твоите близки и приятели 
вечно двадесетгодишният земсист  Николапетковист. Дано 
някой някога се сети да ти издигне паметник и да ти сложи 
в шепите коричка хляб и чашка вода да наквасиш напука-
ните си устни. 

    Ти никога няма да бъдеш забравен, Приятелю, почи-
вай в мир! 

 
брой 3/2016 
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ТОДОР КОКОШАРОВ 

МОЯТА СРЕЩА С „ДРУГАРЯ” СТАЛИН 
 
На 9.ІХ.1944 г. най-после „изгря така жадуваната свобо-

да”. В страната ни настъпи мир и благоденствие. От вели-
кия Съветски съюз,  още по-великия Сталин ни „снабдява-
ше” с такива велики като него ръководители. Най-главният 
в България в началните години преди да се върне „велики-
ят” Г. Димитров беше Трайчо Костов, но този Трайчо иска 
да продаде нашите тютюни на Германия, а розовото ни 
масло – на Франция, без  да пита съветските другари. Къде 
дават така? Сега е време да се даде урок на Трайчо и на 
други като него, сега и в бъдеще, че България не може да 
има държавни тайни от великия Съветски съюз. Трайчо е в 
Москва. Освиркват го и там Сталин му удря такъв шамар, 
че очилата му отхвръкват. Изключен е от партията и е обе-
сен. И него като Никола Петков, водачът  на опозицията, го 
разследва човекоядецът Зеев и той лежи  в същата килия. 
Този Трайчо, който има принос за убийството на  Н. Пет-
ков, но и на него не се размина. Бог забавя, но не забравя. 
Щом си срещу великия Съветски съюз и срещу Сталин, ти 
си враг, а “врагът не се възпитава, той се унищожава” –  
/Джерзински/. 

Социализмът най-напред е установен в Русия, но е из-
мислен от немски евреин, който живее в Англия. Той не е 
писал за социализма, а за капитализма, без да е капиталист. 
Приятелят му Енгелс е писал за семейството, без да е семе-
ен. Така че всичко това е трудно за обяснение.  Комунизмът 
превзе голяма част от Земята и духовно осакати милиони 
хора. Хора, уж умни /ходят с очила/, говорят умерено, а 
пропагандната машина е направила от тях автоматични 
поклонници на лозунги и  цитати. Фанатизмът е едно ос-
лепяване на душата, всичко човешко си изгубил, останала 
ти е само необяснимата любов към виновника за твоето 
нещастие.  

„Другарят Сталин беше станал нашият Бог. При споме-
наването на името му  всички в един глас като навити ав-
томати викахме – Сталин, Сталин!”  Ето как Иля Еренбург, 
съветски комунист и писател, когото не можем да подози-
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раме в антикомунизъм, описва една среща на писателите 
със Сталин: 

„Изведнъж  всички станаха прави и започнаха бясно да 
ръкопляскат. От една странична врата влезе Сталин, а след 
него вървяха членовете на Политбюро. Залата ръкопляс-
каше, викаше. Това трая 10-15 минути, доста дълго. Сталин 
също ръкопляскаше, а когато аплодисментите започнаха да 
стихват, някой извика “За великия Сталин – ура!”  Всичко 
започна от начало. Най-после всички седнаха и тогава се чу 
ужасен женски вик – “Слава на Сталин!” Скочихме и отно-
во започнахме да ръкопляскаме…” 

Сталин, Сталин, повтаряха и българските комунисти, но 
някои хора не можеха да живеят в съгласие със съвестта си 
и напразно се опитваха да не мислят за несправедливости-
те, които се вършеха в страната. Оформената опозиция 
твърдо се противопостави на „другарите” комунисти. 

Моят баща, активен земсист, хич не им мълчи. Един от 
тях, негов приятел от младежките години, го предупрежда-
ва, че тази вечер ще го убият. И в разгара на лятото на 1949 
г. той избягва от комунистическия “рай” в съседна Турция. 
Остава мен на 6 години и сестра ми, на 3 години без баща, 
при жив баща. 

През пролетта на 1951 г.  семейството ни от 9 човека, за-
едно с много други семейства, натоварени на свински ваго-
ни ни интернират в едно преславско село. Там докараха и 
други наши “колеги” от сръбската граница. Селото беше 
населено предимно с турци и имаше училище до седми 
клас за тях, а друго до 4-ти клас за нас, българчетата. От 
първи до 4-ти клас бяхме общо 21 деца, бяхме в една стая и 
ни учеше една учителка. В нашия клас бяхме само три деца 
– аз, Лиляна и нейния баща – избягал, и местното момче 
Николай. То беше от “богато” семейство – имаха биволица, 
та продаваха мляко от нея. Тази биволица изглежда е под-
разнила господарите на държавата, та на дървената им 
порта с катран, с едри букви, беше написано: “Кулак – на-
роден враг!”. Та в нашия клас бяхме трима “народни враго-
ве”. Учителката ни пък беше попска снаха, чийто съпруг 
беше изключен от Университета по политически причини. 
Та можете ли да си представите каква “нездрава” идеологи-
ческа атмосфера витаеше в нашия клас. Но партията не си 
оставя магарето в калта. Прислужницата, баба Румяна беше 
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партиен член. Много години по-късно, когато аз завърших 
и се върнах на работа в моето село, тогава се повтори – аз 
бях разбира се безпартиен, но бай Гочо прислужникът бе-
ше партиен член. Партията навсякъде имаше очи и уши, 
такава недоверие изпитваше към нас, простосмъртните.  

В началото на м. март 1953 г. умря “бащата на народите” 
др. Сталин и нас четирите класа ни изправиха на крака да 
помълчим 5 мин. в памет на вожда. Пред нас се изправи 
Илия с дългия си мършав врат и клепнали уши – стана ми 
смешно и аз прихнах. Веднага съобразих, че съм направил 
нещо изключително погрешно, нали бях непрекъснато 
възпитаван, че за да успея в живата трябва да съм “по-тих 
от водата и по-нисък от тревата”. Учителката преценила, че 
съм постъпил не както трябва и за да компенсира моята 
недалновидност ми завъртя голям шамар. Още ми пари и 
червенее лявото ухо. На нас със сестра ми ни беше набива-
но като с чук, че трябва да се отнасяме мило и  любезно с 
тях, дори и да са груби, не бива да спорим с тях, да не ги 
дразним, да бъдем тихи и усмихнати. Длъжни бяхме да не 
казваме какво мислим, но никой не можеше да ни попречи 
да виждаме и чуваме всичко, което ставаше около нас. 

 – Значи Сталин умрял? Но как е възможно това? Какво 
ще правим без “бащицата”?... 

И се заредиха Маленков, Булганин и накрая оня укра-
ински хитряга Хрушчов изплува като мръсна пяна над 
курбан, развенча Сталин, а самият той – “вода ненапита”, 
сякаш  не беше в същото Политбюро със Сталин? 

Сталиновият предшественик Ленин – гениален творец 
на масовия терор, не е имал време да се развихри, рано 
умира, но Сталин успя да претвори в дела неговата теория 
на терора. 

Ако се сравняват двата варианта на тоталитаризма – 
фашизмът и комунистическата държава, сравнението не е в 
полза на комунизма.  До началото на Втората световна вой-
на Хитлер е убил по-малко от 10 хил. човека, а Сталин – 
повече от 20 млн. човешки същества. Поетът Евтушенко 
казва, че във войната против себе си СССР е дал повече 
жертви, отколкото във войната с фашистка Германия. 

 
брой 3/2018 

 



      
 

295 
 

ТАКО КАРАИВАНОВ 

ТРИДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА 
БЗНС-НИКОЛА ПЕТКОВ 

 

Спомени на един от участниците в проце-
са по възстановяването 

 
Няколко изтъкнати земеделци Николапетковисти още 

отпреди забраняването на Организацията се събрахме в 
Димитровград на 24 ноември 1989 г. с идеята за възстановя-
ване на БЗНС-Никола Петков.   

Имаше представители от различни краища на България: 
Съратникът на Никола Петков Иван Гинчев от с. Обнова, 
Плевенско, Крум Хорозов от гр. Русе, Димитър Баталов от 
Пловдив, Тодор Кавалджиев от Стара Загора, Генко Йорда-
нов и Гочо Желязков от гр. Хасково, Георги Сталев, Дончо 
Атанасов, Христо Запрянов и пишещият тези редове Тако 
Караиванов от Димитровград. На срещата обсъждахме раз-
лични въпроси във връзка с възстановяване на Земеделска-
та организация. Бяха изказани различни мнения и предло-
жения. 

Знаехме, че в София ще се проведе първата национална 
среща на Николапетковисти от цялата страна. 

Сутринта на 25 ноември с най-ранния влак заминахме за 
София. На Централна гара  ни посрещнаха наши съидей-
ници и се отправихме към дома на известния поет Йосиф 
Петров, където предстоеше провеждането на срещата.  

На срещата присъстваха 38 Николапетковисти от цялата 
страна. След встъпителните слова, различни уточнения и 
разисквания, чрез гласуване беше избран Инициативен 
комитет за възстановяване на БЗНС-Никола Петков , който 
да представлява навсякъде бъдещата земеделска организа-
ция. Във временното ръководство бяха избрани: Никодим 
Попов, Милан Дренчев, д-р Сиво Чапаров и ексдепутатът 
от Шестото Велико Народно Събрание Иван Гинчев.  В 
Инициативният комитет бяха включени 33 души. 
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Решено бе съюзният вестник да бъде „Народно земедел-
ско знаме“, а националната конференция да се проведе в 
киносалона „Петър Берон“ в София. 

Бяха определени петимата души, избрани за временно 
ръководство, да внесат в Държавния съвет протокола от 
събранието и да координират работата по възстановяване-
то на Организацията. Те изпълниха решенията  на Иници-
ативния комитет. 

На 15 януари 1990 г. Народното събрание отмени Закона 
за забрана на БЗНС „Никола Петков“. Така забранената 
земеделска организация отново стана легитимна.  

Моята лична преценка е, че влизането на БЗНС-Никола 
Петков в коалиция със СДС не беше далновиден акт. Годи-
ните след това доказаха това. Внедрените в тази коалиция 
бивши кадри на БКП и Държавна сигурност натикаха 
БЗНС-Никола Петков в ъгъла на политическото пространс-
тво. 

 
брой 4/2019 
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ТОДОР ЦАНЕВ 

БАЩА МИ... 
 
Баща ми, Манол Цанев Доробанов, е роден на 09.03.1908 

г. в с. Червена вода, Русенско, където завършва и основното 
си образование. Още от 14-годишна възраст се увлича от 
идеите на Александър Стамболийски, тогава министър-
председател на България, с възторг следи провежданите 
реформи от земеделското правителство, чете, разпростра-
нява и популяризира принципите на БЗНС сред младежи-
те. През 1928 г. се жени за Стояна Иванова Урвенска, оста-
нала сираче от двегодишна възраст. В младото семейство се 
раждат две деца, момчета – Цаньо и Тодор. Препитават се 
от обработването на 50 дка ниви и 7 дка лозя. 

През септември 1944 г. Манол Цанев е секретар на нова-
та общинска управа, а също и секретар на земеделската 
дружба в с. Червена вода. 

През 1945 г., обаче, след излизането на Никола Петков от 
правителството, комунистите започват преследвания на 
активни опозиционери. Баща ми многократно бе арестуван 
в ДС-Русе, на два пъти го връщаха пребит до смърт у дома. 
През 1946 г. и 1947 г. бе изпращан в концентрационни ла-
гери – Ножарево и Росица, за по шест месеца, без присъда. 
Единствената причина бе тази, че той вярваше в общочо-
вешките ценности на цивилизацията – свобода, демокра-
ция, вяра, морал, собственост, взаимно уважение, достойнс-
тво, ненасилие. Както той, така и мнозинството българи 
тогава имаха безрезервно доверие в обединената опозиция, 
начело с Никола Петков и на изборите за Велико народно 
събрание опозицията спечели 86% в селото, въпреки гоне-
нията, преследванията и насажданата страхова психоза. 
Апологетите на диктатурата и техните въоръжени групи 
тук, за разлика от другаде, не успяха да фалшифицират 
изборните резултати.  

След отнемане на имунитета, арестуването, осъждането 
и екзекуцията на Никола Петков и забраната на ръководе-
ния от него БЗНС се сложи край на всякакви демократични 
прояви. Настъпи открит масов терор. Започна и насилстве-
ната колхозна епопея, съпътствана с неизпълними държав-



      
 

298 
 

ни доставки, постоянни привиквания в МВР, търкаляне в 
бъчви... Често виждахме по улиците на селищата обикно-
вени, скромни хора със земеделски убеждения да вървят 
пред въоръжени представители на властта с унизителни 
надписи на гърдите – „Аз съм кулак, аз съм народен враг”...  

Всичко това предизвика ответна реакция на самозащита. 
Манол Цанев не приемаше диктатурата, принудителното 
отнемане на земята, униженото достойнство на хората. 
Около 1950 г. баща ми се свърза с Цанко Иванов /Мечето/ - 
един от ръководителите на горянското движение в Русенс-
ко, който след ареста на някои от ръководителите на Об-
ластен земеделски център-1 вече бе в нелегалност. Първата 
им среща се състоя в Тетово, а по-късно имаха и няколко 
срещи в околностите на Червена вода. Неусетно се създадо-
ха  две групи за подпомагане на горяните – на по-
възрастните и младежка група, чиято дейност баща ми отб-
лизо следеше. 

Участниците в горянското движение от Червена вода се 
включват в общия план, в общите цели и дейност на горян-
ството в региона за създаване условия за организирана са-
моотбрана срещу настъпващия терор. За отбелязване е, че 
ние нямаме извършени грабежи, нападения и терористич-
ни актове. Ние нямаме убийства. Ние искахме да осъщест-
вим тук, в България, същите права и свободи, на които се 
радваха хората от западните демокрации извън т.нар. „же-
лязна завеса”. Ние искахме прилагане и у нас на Деклара-
цията за правата на човека, приета от ООН през 1948 г. 

На 29.04.1951 г., на връх Великден, баща ми, Манол Ца-
нев, бе арестуван и осъден на 16 години затвор... Тогава бях 
арестуван и аз, бях съден в същото дело и осъден на 20 го-
дини затвор, но това е друга история, аз бях млад...  

Баща ми бе освободен в края на декември 1962 г., след 11 
години и 8 месеца, след като бе обходил почти всички зло-
вещи затвори по онова време – Русе, Стара Загора, Шумен, 
Белене, Плевен, Самоводене, Пазарджик, Огняново и дру-
ги. 

Затворите разрушиха здравето му и... три години след 
завръщането си, той почина. 

На 11.12.1965 г. той склопи завинаги очи, без да може да 
види резултата от двадесетгодишната си борба за свобода, 
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демокрация и достоен живот. Той не дочака разпада на 
терористичната система, която го уби, която в глобален 
мащаб умъртви хладнокръвно, планомерно и жестоко СТО 
МИЛИОНА НЕВИННИ ЧОВЕШКИ СЪЩЕСТВА в името на 
идеали, от които по-късно се отрече... 

Кому беше необходимо всичко това?!... 
 
брой 4/2018 
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ЦАНКО ЛУКАНОВ 

БОЛЕН ЗДРАВ НОСИ 
 
Бяха изминали няколко дни, откакто се намирахме в та-

зи задушна бърлога. Воля-неволя започнахме да се нагаж-
даме към сивото, скучно и еднообразно ежедневие, което се 
нарушаваше единствено от внезапния припадък на някой 
наш колега. 

Беше късно вечерта на третия ден, когато в килията се 
случи това първо необичайно произшествие. Един младеж 
от Михайловградско, който спеше до вратата и смело ло-
веше змиите, които се опитваха да ни посещават през деня 
и нощта, иначе много силно и здраво момче, съвсем нео-
чаквано взе, та припадна. Заобиколихме го, а той, затворил 
очи, едва диша, ще умира! И ние започнахме да викаме за 
помощ, да тропаме и да бием по вратите с каквото ни по-
падне под ръка. Вдигнахме олелия и врява посред нощ, 
като че ли карцерът се беше запалил. Мина известно време, 
поослушахме се и като не доловихме никакъв жив отзвук 
отвън, нададохме още по-силни, неистови за такива като 
нас гладни и измъчени хора гласове. Макар и изпод земята, 
нашите викове и блъскания бяха достигнали по някакъв 
начин до милиционерския пост на вишката срещу нас, 
който даде тревожен сигнал с два изстрела. 

Не след дълго външната врата се хлопна и от там, след 
като им казахме, че има припаднал човек в килията, влезе 
един надзирател с фенерче в ръка. С наша помощ припад-
налият младеж беше вдигнат на крака, но щом като го изп-
равихме, той отново си строполи на земята, все едно че бе-
ше в състояние на последно издихание. Ние с моя приятел 
Сашо Влахов го поехме на ръце и така с големи мъки и уси-
лия едва го замъкнахме като жив труп до лазарета, който 
беше на стотина и повече метра разстояние от карцера. По-
нататък какво стана с него, ние нищо не можахме да разбе-
рем. 

След някой и друг ден тази трагична случка се повтори, 
после потрети и така почти през ден, през два ние блъсках-
ме вратите посред нощ до строшаване и надувахме гърла 
до прегракване с надежда да помогнем и спасим живота на 
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изпадналите в беда наши другари. Ние със Сашо пък ста-
нахме нещо като дежурни санитари. Само че напоследък 
вместо да мъкнем припадналите чак до лазарета, надзира-
телите ни позволяваха да ги изнасяме само до външната 
висока ограда на карцера. От там кой и как ги носеше до 
лазарета, тогава никак не ми идваше на ума да се запитам. 

Мина седмица, втора и ние като че ли свикнахме със 
съдбата на обречени и забравени в карцера. По това време 
пред нас започна да се появява по някой и друг надзирател, 
само за преброяване и проверка. Иначе през деня и през 
нощта бяхме поверени в ръцете на един бивш полицай 
Лако, съден от народния съд, който макар и облечен със 
същите затворнически дрехи като нашите, само че по-
новички и по-здрави, беше такова опасно и зло куче, на 
което всичките надзиратели взети заедно не можеха и вода 
да му донесат в това отношение. Към края на втората сед-
мица започнаха да ни пускат сутрин и следобед за кратко 
време на каре за раздвижване под надзора на Лако. Но този 
страшен Лако, който ни беше взел акъла и от когото трепе-
рехме само като видехме, че застава пред нас, излезе познат 
на моя приятел Сашо Влахов. А той, макар че беше следвал 
инженерство в Загреб, беше си останал един добряк и с 
наивност, каквато – както казват – еша му няма. 

Докато никой от нас не смееше да погледне към Лако, 
забелязах как Сашо започна да се овърта около него и отв-
реме-навреме да му подхвърля по някоя и друга дума, уж 
на шега. Подкачи го веднъж-дваж, неговият земляк Лако си 
направи оглушки и не реагира остро, но все пак изръмжа 
като куче към познат, без да посегне да го хапе. По едно 
време Сашо се отдели от мене, приближи се до Лако и 
шепнешком го запита: 

-Лако-о, кажи какво стана с нашите другари, които при-
паднаха? Измряха ли? 

-Ти да си жив! – процеди през зъби той. – Те не са такива 
будали като тебе! 

После неочаквано се нахвърли върху мен: 
-Ти, там! Какво се опитваш да надничаш през плета на-

вън! – и се впусна заканително с тоягата в ръце срещу мен, 
но се въздържа да ме удари, вероятно защото виждаше, че 
сме близки със Сашо. 
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Макар и само за момент успях да видя през малката 
пролука на плета, че навън около вишката и долу зад нея 
бяха пръснати няколко бригади, които беряха коноп, тру-
паха го на едно място и съвсем свободно се движеха. Това 
ми направи много силно впечатление, понеже дотогава 
извън обекта ние се движехме само под строй и със силна 
охрана. 

Следобед, когато бяхме на каре, Сашо отново подкачи 
своя познат с въпроса, къде се намират сега припадналите 
наши другари и отново Лако му отговори сухо и студено: 

-Живи и здрави! Лежат и плюскат, хе там, в бараката! 
Продължихме да се разхождаме около високия плет 

пред карцера, да умуваме за съдбата на нашите припадна-
ли другари и да се опитваме да проникнем с поглед през 
малките дупки на плета, за да разберем какво става навън. 
Бяхме напълно изолирани и неосведомени за положението 
на бригадите в обекта. В същото това време Сашо упорито 
се опитваше и наистина понякога успяваше да откачи по 
някоя и друга дума от устата на Лако.  

Така - днес една, утре две, докато един ден Сашо ме из-
вика настрана и мрачно попита: 

-Ти знаеш ли приказката „Болен здрав носи”? 
Какво общо може да има тази приказка с нашето поло-

жение тук, та сега моят приятел е седнал да ме занимава с 
нея? 

-Мой човек! – Сашо имаше навика така да се обръща 
към близките си. – Ти много скоро забрави, че ние с тебе се 
пишехме за герои и носехме на гръб припадналите от кар-
цера чак до лазарета. Излиза, че сме мъкнали разни донос-
ници и долни клеветници, които са се престрували на при-
паднали и след това са ни клепали пред началниците какво 
си говорим в карцера! Та и ние така, като глупавия Кумчо 
Вълчо от приказката! Да си призная просто не мога да се 
побера в кожата си от яд. Иде ми да се гръмна! 

-Дай си ръката, Кумчо Глупчо и нито думичка на никого 
по този въпрос, защото и двамата ще станем за смях и по-
дигравка! – опитах се да го развеселя аз. 

Но Сашо си остана все така сърдит. Беше засегнато чес-
толюбието му. Не знам защо, но това негова поведение за-
едно с окаяния му външен вид вместо очакваното съчувст-
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вие предизвикаха у мен смях. Има и такива моменти в жи-
вота, когато без да искаш се смееш сам на себе си… 

 
из „Остров Персин – в търсене на българския дух“, автор 
Цанко Луканов, изд. „Стилует“, С., 2018 
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