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ГОДИНА ДВАНАДЕСЕТА

„Ако спечеля, печеля за цял народ – ако 
загубя, губя само мене си.“

„За отечеството работим, байо, кажи ми ти 
моите и аз ще кажа твоите кривици, и все заедно 
да вървим, ако ще бъдем хора.“

„Времето е в нас и ние сме във времето…“

ОБЕСВАНЕТО НА ЛЕВСКИ

„Ще има едно знаме, на което ще пише: 
„Свята и чиста република!“

Васил Левски

……
Плачи! Там близо край град София
стърчи, аз видях черно бесило,
и твой един син Българийо,

…
виси на него със страшна сила.

Апостоле, под портрета ти на сянка
днес много, много псевдобългари седят,
потънали в престъпна, тежка дрямка,
блажени сънища спохожда им сънят!

                       Христо Ботев

А други пък се мъчат в твойта рамка
/ о, срам!/ над твоя образ да се извисят
и грачат като всяка черна вранка,
и правят опити и теб да опетнят.

и певци песни за него пеят

                          Харалан Недев

той не умира: него жалеят

АПОСТОЛЕ…

които с дявола ще се сродят
и с пъклени дела неизброими
държавата за юдници ще продадат?!?

И питам те, Апостоле, кажи ми:
ти мислил ли си, че след теб ще се родят
такива изроди неотразими,

земя и небе, звяр и природа,

Тоз, който падне в бой за свобода,

С ЛЮБОВ ДО СВОБОДАТА

Нагоре само ти вървеше.

Но нашата душа държеше,

И след бесилото не спираш

детенце, както майка, за ръка.

Макар да бе отдавна на върха.

Но първо себе си да победим.

Да извървим и ние пътя,
по който до върха достигна ти.
Но не със злоба, с ум размътен.

нагоре да ни караш да вървим.

                    Тодор Билчев

Бореца в нас да провокираш.

С любов към Свободата се лети!

144 години от рождението на 

АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ

        Александър Стамболийски

  

„Аз  ц еня  живот а на  човека  не  по 
изживените години, а по качеството и 
количеството на изпълненият дълг.“

Убит на 14.06.1923г.
Роден на 01.03.1879г.

 „Политическите котерии водят борба в 
името на материални 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?“                                            

„Само онзи, който е живял, страдал и плакал с 
народа си – само той може да го разбере и да му 
помогне.“ 

„Само онзи, който е свободен, само той може 
да се нарече човек в пълния смисъл на думата.“ 

„Аз ще направя ръцете си на чукове, кожата си 
на тъпан и главата си на бомба, пък ще изляза на 
борба със стихиите.“ 

„Бог да прости умрелите за тяхното скотско 
търпение, а на живите ум и разум да дава.“ 

… „Ако турският потъпкан и измъчен народ се 
откаже от своя фанатизъм и без да обръща 
внимание на религиозните и националните 
разлики, които съществуват между него и нашия 
народ, поиска да се съедини с нас, ние сме длъжни 
да го приемем с открити сърца, без да гледаме 
историческата вражда, която се стреми да ни 
разединява.“… 

 „Българският народ не е в гроба на своето 
минало, а в люлката на своето бъдеще!“ 

„Най-напред науките бяха малко, от които 
излязоха много хора, а днес много хора, от които 
излиза малко наука.“ 

„Вярвам в единната обща сила на чело-
веческий род на земното кълбо, за да твори 
добро.“ 

 „Но… стига ми тая награда – да каже нявга 
народът: умря сиромах за правда, за правда и за 
свобода…“ 

                                       Христо Ботев

„В продължение на 8 години аз видях всички 
наши герои и патриоти и виждам, че големи хора 
вършат малки работи, а големите работи се 
вършат от малки хора.“ 

Съюзът земеделски кой ще вдигне –

Ъглите на безсмъртните идеи
догарят без призивния му вик.

                  

Лукавият прикрива се сред нас –
Астралният му дух ни гледа, братя,

Любим водач, оратор и осанка…

Съдбата кървава – Тиранът взе ни!

                Йордан Борисов

Антеят наш – вай-верният войник!

Каинът е дошъл в среднощен час!

Надеждите сияйно озарени

Борба за всяка личност и паланка…

ВОЙВОДАТА

Единството погазва и разклатя –

раздират крамоли и бурен гняв…

Титан е нужен с огнени слова!
Антей и Бог – Везувий да изригне!

Той трябва да бъде мислен като величаво 
единство на перо и сабя, на талант и саможертва, 
на смърт и безсмъртие. Поет с гигантски талант – 
да беше французин, неговите стихове щяха да се 
изучават по целия сват, като тези на Юго. 
Революционер с дивен героизъм – да беше 
италианец, неговото име щяха да носят булеварди 
по цяла Европа…

Христо Ботйов Петков е личност от плане-
тарна величина!

                            Проф. Атанас Семов

ХРИСТО БОТЕВ

тъкат ти ореол перо и сабя. 

                                  Ф. Мърквичка, 
                                  чешки поет

поет да бъдеш и войвода храбър.
Двустранен дял животът ти поднесе:

Ти съчета ги и в рояка звезден

         

да си купя тютюн!...“                              

„Па и за почитание ако дойде думата, аз пак не се давам. Ти ще цалунеш ръка, аз – 
двете ръце; ти ще цалунеш скута, аз – краката; ти ще цалунеш на друго място, аз – 
на още по-друго място. Че ти с мен ли ще се надпреварваш бе, кьорпе?“                   

„Пази боже сляпо да прогледа!“

„Че аз съм щастливец, това го знае цяла 
България; но туй, което никой не знае, то 
е, че днес нямах четиридесет и пет стотинки 

„Идеали! Бошлаф! Личното наше земно доволство – ето идеала, който трябва 
да преследваме….“

„Европейци сме ний, ама все не сме дотам!…“

„Бай Ганьо пътува“

„- Гледай… Яла, боже, помози… Хоп!… – И се хвърли във въздуха, изкриви 
краката си на кравай и – бух! – сред басейна.

– Булгар! Булга-ар! – и още по-силно се удари в гърдите.“
„Бай Ганьо в Банята“ 

Снопове вода бризнаха нагоре и се посипаха по главите на вцепенените от 
учудване немци: вълнисти кръгове отскочиха от центъра към краищата, преляха 
зад басейна, хлътнаха пак назад и когато водата подир няколко секунди се утаи и 
избистри, всякой от находящите се в банята можеше да види уморителните 
жестикулации на бай Ганя под водата…

                                                                Алеко Константинов

„- Е? В туй време, разбираш ли, оня до вратата задрънка звънеца, па чух, че 
свирна машината, излизам – не можех да ти се обадя, – гледам, нашият трен 
потегли. Бре! Килимчето ми! Та като фукнах подир него, па бяг, па тичане – остави 
се! Хеле по едно време, гледам, поспря се, и аз – хоп ! – та вътре. Един ми поизвика 
нещо сепнато – хеке-меке- аз, знаеш, не си поплювам, пооблещих му се насреща, 
показах му килимчето, нейсе, разбран човек излезе. Позасмя се даже. Кой да знае, че 
ще се връщаме пак назад. Унгарска работа!“.

ДВЕ ХУБАВИ ОЧИ

Две хубави очи. Душата на дете
     в две хубави очи; - музика - лъчи
     Не искат и не обещават те...
     Душата ми се моли,
     дете,
     душата ми се моли!
Страсти и неволи
     ще хвърлят утре върху тях
булото на срам и грях.
Булото на срам и грях -
     не ще го хвърлят върху тях
страсти и неволи.
     Душата ми се моли,
     дете,
     душата ми се моли...
     Не искат и не обещават те! -
     Две хубави очи. Музика, лъчи
     в две хубави очи. Душата на дете.

                                Пейо Яворов

150 години от обесването на 

АПОСТОЛА НА БЪЛГАРСКАТА 

СВОБОДА  ВАСИЛ  ЛЕВСКИ

 18.07.1837 г. – 18.02.1873 г.

175 години от рождението на 

ХРИСТО БОТЕВ 

ГЕНИАЛЕН БЪЛГАРСКИ 

РЕВОЛЮЦИОНЕР, ПУБЛИЦИСТ 

И ПОЕТ ОТ СВЕТОВНА ВЕЛИЧИНА 

Ал. Стамболийски в Париж, 1921 г.

Роден на
01.01.1878, 
Чирпан
Умира на
29.10.1914, 
София

06.01.1848 г. - 01.06.1876 г.

01.01.1863 г. - 11.05.1897 г.

160  години от рождението на
  
АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ

145 години от рождението на
 
ПЕЙО К. ЯВОРОВ



Литературно земеделско знаме, бр. 1/2023 г.

Тако Караиванов – 10 март

Рилка Миронова – 27 февруари
Милена Филипова – 5 март

Харалан Недев – 25 март

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН!
С пожелание за здраве и 

незабрава на всичко написано!

Иванка Гьонова – 1 януари
Пенко Керемидчиев – 11 януари

Христо Ангелов – 28 януари

и в идните години нека да ни грее.

да се труди, да твори, 

Да дочака много юбилеи,

Младостта в децата ни живее.

златна есен – златен ветровей, 

Изминаха се неусетно детските лета.

Предлагаме ви едно от тях.

Младостта във внуците се смее.

                        с. Чавдар, Софийско 

Нашият редовен читател и щедър дарител, 
осъденият на смърт от комунистическия режим 
земеделец Тома Томов от с. Чавдар ни изпрати 
стихове от дългогодишната земеделка Петранка 
Тинчева. 

семейство и дом да съгради, 

свойте славни старини.

та до сто години да посреща юбилеи.

и с достойнство да дочака 

                        Петрана Гинчева, 

Изтекоха край нас като река.

Човек се ражда да живее,  

да страда понякога дори 

С ОПТИМИЗЪМ ЗА СТАРОСТТА

златна сватба – златен водолей,

Но в сърца ни зрънце огън тлее  

Често питаме се младостта къде е?

И се питаме и чудим: старостта къде е?
Младостта в очите ни светлее.

полива я с вино от амина.

Заспали се гушат лозята,

с надежда – “Мискет” и “Болгар”

ТРИФОН ЗАРЕЗАН

под снежна и бяла постилка.

С бъклици вино от заран
засмени пристъпват лозари

По стар обичай от селата
при тях са дошли за разпивка.                                              

и всеки зарязва по пръчка,

Всеки оглежда главините стари

да пуснат по-дълги ластари,
та по-богат да е божият дар.

                            Любен Лалов

Живеят те – част от народа,

във всякакви дрехи пленява

Излъчвате любов и нежността

по тях не полепва – цъфти.

защото вие носите живота, 

От силната селска стопанка

от вашите усмивки, от смеха ви…

защото сте жени, 

със своята хубост света

еднакво тегло ни гнети,

Жени прекрасни, аз Ви обожавам!

изваяни от смях и светлина.

ЖЕНИ ПРЕКРАСНИ

тъй очарован съм аз!
Осанка на силна славянка
все още откривам  у нас…

Светът е друг, когато вие идвате

радостта, на битието стожер...

жени с кръшни излети тела,

с богините ви приравнявам.

с царствено горди чела.

но сякаш калта на живата

на най-светлото начало,

                     Стефан Василев

                             

Целувам ви ръка, цветя ви подарявам,

Денят е лъчезарен и огрян

и – толкова сръчна в труда.

НА СЕЛЯНКАТА

Живеят из нашите селища

с красиви, скромни движения,

                              Любен Томов

Красавица, дето омайва

в мъжките ни сънища внезапно,

УВЕРЕНОСТ

Аз чакам в утрото да звънне
камбаната на пролетните дни
и лъчезарно да се съмне –
сияние в небесни висини!

Но  ето, вихър зъл напира,

и лей се скръбната ми лира –
бълбукащ ручей в горските усой!

Очаквана надежда гасне,
Родината разпъната на кръст,
а вярата в „СЪЮЗА“ расне,

                     Иван Селановски

ЗЕМЕДЕЛСКАТА ИДЕЯ

умовете завладя
Тя плени сърцата млади,

изчезва в мен и сетният покой

и ни жар и сила даде

че ще възвърне своя мощен ръст!

за великата борба.

докогато победи…

носиме я във гърди

но даряваше ни с плод,

Ние обичахме земята –

който всички хора храни

и в сърцата ни ще бие,

где бе пот обилна лята

и поддържа цял живот.

от деди и прадеди.

Затова до днеска ние

     Цоньо Неделкин

Беше тежък труд труда ни,

плодородните бразди,

Душата все във твоя свят наднича,

Когато февруари сняг натрупа

Виждаш ли на мъката ни края,

ДЯКОНЕ!

в робия тъне, пъшка и мълчи.

рисува зимата картина –

Зачуден спира вятърът и гледа –

ВЪЗПОМЕНАНИЕ ЗА ЛЕВСКИ

бесилка с български безсмъртен син.

не трепват ясните очи.
България изтръпнала и бледа

и не един, а с хиляди да ги родиш.

през фъртуни бурни, зимни студове,
като ехо от планинските върхари

                        Живка Танчева

верую ти беше българската драма!
Слово имаш – пареща жарава,
Слушаме го и насита няма!

То не гасне – туй добре го зная,
защото ти не се побираш в рамка!

Години – вечност, винаги през февруари,

Докога, Родино, ще очакваш

Сам дойдох пред теб да коленича,

жив да е Духът ти, Бога прося!

нов Дякон в теб да се роди,

за Свободата слиза Левски да умре.

не е ли време да се позапретнеш

и бурята реве със злост навън,

за туй, че във сърцето си те нося…

Огънят ти бълва, не престава,

че народът от години нанка?...

не попада в примката на Звяра

вярата му в бога да възкръсне,

и не проси от друг милостиня,
и не губи от деди градено…
Горд народ е не затъналият в тиня,
а създателят на нещо възвишено!

та да види, че духът със вяра,

с думи силни, като твоето слово,
за да чуе, че е имало войводи –

Няма кой съня ни да прекъсне,

Свобода не идва на готово!

Днес няма с кой да те сравня,
а всеки с твоя лик се кичи…
Пред твоя гроб с венци, цветя
БЪЛГАРИЯ КОЛЕНИЧИ!

Но му липсва Дякон да го води

                    Петко Павлов

ЛЕВСКИ

на народа син.
Ти всички ни зовеше, 
а беше един.

Теб майка те родила,

Бащината къща

И бунтовни песни

твоя свят олтар.

а сам изгоря!

да му служиш вярно?

гроба ти не зае.

Народа твой в неволи
остави и в черно.

В часа си злокобен
млад живот дарил.

бродил си тогаз.

тесничка била е,

знаме си сега. 

Бог ли те помоли

   Милка Пешева

кръста целувал с жар,

По сокаци тесни

а днес още никой

За народ поробен

Дяконе, ти Левски,

а България била е

Ти народа си любил.

Една звезда тогава –

В нас ти жив остана,

пеел си за нас.

Подире му мълком, окъсани, бледи

пристъпва зовящ и смъртта, и живота,

ХРИСТО БОТЙОВУ

Въздигнал във великия храм  на всемира

и тръгна по нея възторжен и смел…

в очите им греят мечти за победи,

понесъл и лира, и бойна тръба.

речта на Паисий, зова на Спартак.

и не е самичък тиранът жесток –

той води ги с лира и бойна тръба

Над него червеният факел потрепва,

Но смело по пътя на братска Голгота

и пламъкът  негов чертае, нашепва

И ето го в стръмния път на Голгота,

прозря на Христа той същинската диря
ума – в божество, свободата – за цел,

окрилен от вихъра на знойната борба,

обжарващ застоя на робския мрак,

в душите им тътне възбуден вулкан.

А гъста е и многолика тъмата

изедник народен крепи му ръката,
изгражда му крепости попският бог.

тълпят се бездомници жадни за бран,

и носят се те през смъртта към живота,
окрилени с вихъра на светла борба.

        Христо Смирненски, 1920 г.

с обич във сърцето

с великата си цел…

Клеветен, нападан, 

НА ХРИСТО  БОТЕВ   

Младежо, с меч в ръката
и вяра без предел,
с песен във душата, 

върни се пак отново 

обвиняван - “гамен”
и гений всепризнат, велик, 

Ще останеш памет, 
зов и вик, и бразда в полето, 
книга препрочитана,
един безсмъртен гид…

Историята паметна 

ще пази и предава 
словата ти безценни –

за правда, свобода…

отново ще се връща!

с меч и лира в ръката…

Венети – и днес те чакат
с прекършени ръце…
Роди се пак отново – 

мрамор и гранит…                            

със страници нетленни

копнежа безпределен 

И песента могъща

с вярата могъща,

За България посока – 

с могъщото си слово!

    Маргарита Нешкова

във мене музика и днес звучи.

ЯВОРОВ

Яворов – любим поет,

В Яворовият вълнуващ стих

за мене пристан тих…

Една сълза от времето родена –

Една нестихваща Вселена,

света наново преоткрих.
Със Яворовите “Две хубави очи”

една душа изпълнена със жар.

връх, песен и стих,

кипи кръвта  - пожар…

                          Радка Гочева

като в лятно море.

за победа над зло.

с вечна пролет в душата,

да ми раснат крилата.

Имам сили магически-

Аз момиче съм малко,

                                       

че така ми е писано

МОМИЧЕ

вярващо в чудеса,

във очите ми – небеса.

да разпръсквам добро,

Не пораствам и зная,
че така е добре.

към света съм открита,

помня хиляди приказки

Плувам в своята стая

Нося клони разцъфнали,

Вяра Дамянова

Поточета ще се засмеят,

ще греят сред уханен цвят,

ще свири слънце, ще се слее

Южнякът щом ми проговори

като реки ще потекат.

да кацне пролетния миг.
листата длани ще разтворят

Зелени пламъци – тревите

и чудесата ще растат

на лястовичия език,

кога е пролетния бал.

на водни струни от капчук

кълвач с победния си звук.

с прашец пчелите ще прелитат

сред тайна пролетно щастлива –
лъчи и вятър с аромат,
минути сладки, и резливи

Милена Филипова-Френкева

ПРОЛЕТНО ЧУДО

Зелен, студа разпукващ, ритъм
забързва под снега заспал,
кокичетата ще попитам

Поезия
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КНИГА ЗА МЕЧТИТЕ

Ще започна с необичайната архитектура на неговите 
импресии, включващи лични авторови разсъждения върху 
определени, а често и твърде аморфни, разливащи се към 
друго теми, подкрепяни с цитати от стихотворения – 
известни стихотворения на класици на българската 
литература, или пък съвсем непознати творби на 
неутвърдени автори. Преднамерено или не, в едно есе 
можем да намерим имена от различни поколения, стихове с 
различна ритмика и стил, но – обединени от общо послание; 
често съзвучно, но понякога несъвместимо с настроението 
на лирическия „Аз“. И накрая, като препратка или като 
основен аргумент, следва биографична справка за 
личността, провокирала авторовите търсения. Понякога 
тази част е отделена като точен цитат/препратка към 
уикипедия, или официален сайт, но понякога е най-
съществената, макар и имплицитна част от тъканта на 
есето.

Като главен редактор на списанието за литература и 
визуални изкуства "Картини с думи и багри" съм щастлива, 
че имах възможността да дам публичност на тези 
оригинални текстове, които се превърнаха в ярки и красиви 
щрихи към малкия отрязък от пейзажа на изкуството, който 
се опитваме да покажем. 

Запознах се с белетристичните текстове на Венелин 
Терзиев чрез редактора им Силва Василева – човек и 
професионалист, когото ценя и уважавам. В един горещ 
юлски ден на 2022 г. получих от нея писмо с шест есета. 
Направи ми впечатление експресивна сила на езика и 
ерудицията на автора, Венелин Терзиев – име, което не 
познавах, но вече знаех, че ще запомня. А причината за това 
бе както безспорното качество на текстовете му, така и 
мигновената духовна близост, която почувствах. 

Каква беше изненадата ми, когато научих, че Венелин 
Терзиев е инженер химик, също като мен, и също като мен 
има интереси в много и различни сфери на техническите и 
обществени науки, но не на последно място и към 
изкуството на думите. Богатата му академична биография 
задълбочи интереса ми към есеистичното му творчество, 
защото то, само за себе си, е една необятна планета, която 
тепърва предстои да бъде изследвана.

Всяка от тези три категории белетристично-философски 
статии на проф. Венелин Терзиев заслужава вниманието и 
адмирациите както на четящата публика, така и на 
литературната критика. Да се аргументирам с това, че са 
написани с дълбоко разбиране на горещите проблеми на 
днешния ден, едновременно с ярка емоционалност и с 
култивирана академична рационалност от мислещ, 
чувстващ и четящ човек, е недостатъчно.

Ще си позволя да направя обобщението, че включените 
текстове могат да се обединят в три основни категории – 
есета-анализи на творчеството на даден поет /или 
конкретна негова книга/, литературно-философски 
разсъждения, концентрирани около определена тема, 
които са подкрепени или изведени от цитати на няколко 
поета и есета в тесния смисъл на жанра – есета/опити за 
търсене и намиране на смисъла на нещата от живота.

„Книга за мечтите“ е една болезнена диагноза на своя 
автор и на обществото, в което живеем. Всяко есе е 
породено от конкретно събитие, има своята вътрешна 
история и следва пътеките, по които тя се развива, но всяко 
от тях води към авторовата позиция, която може да се 
изрази най-просто като „стремеж към човечност“. И този 
стремеж се простира във всички посоки на плоскостта 
личност-общество.

Интересна е и „пътната карта“, очертана от местата, на 
които са писани есетата, посочвани от автора в края на 
всяко… Защото те не са родени в сумрака на някаква стая, 
дълбоко скътана в пещерата „у дома“ или извисяваща се 
над облаците. Тези есета са писани „на път“. Като 
разхвърляни камъчета светят в плътта на земята градовете, 
дали временен подслон на автора, но чертаят не пътеката 
на неговите стъпки, а един широк хоризонт – оня, от който 
той гледа света и неговите, на света, и своите си, човешки 
проблеми. Но това е друга тема – може би – следващо 
пътешествие на духа…

                                         Габриела Цанева

В допълнение ще обърна внимание на оригиналния 
дизайн на корицата, дело на арх. Десислава Димитрова и 
яркото присъствие на графичния елемент в текстовото 
тяло, а именно – фотографиите на Божидар Генков и 
Венелин Терзиев, вплетени органично в плътта на словото, 
като още един извор за размисъл. 

Идеята на автора да ги събере в книга бе 
навременна и добра и се радвам, че той предложи 
ръкописа на издателство gabriell-e-lit. 

В периода от юли 2022 до януари 2023 г., който 
обхваща три броя на списанието /брой 3/2022, брой 
4/2022 и брой 1/2023/ публикувахме 27 есета в онлайн 
изданието, като 10 от тях намериха място и в 
печатното ни издание.
И това е така, защото есетата на Венелин Терзиев са 
силни като въздействие и внушения, като литература 
и философско послание, но и като литературен анализ 
на текстовете, които са цитирани. Преди всичко, 
обаче, като начин на мислене и експресия както на 
богатата ерудиция на своя автор, така и на неговите 
оригинални прозрения. 

*Популярна българска песен на 
Васил Найденов.

Повърхностните критици, склонни 
към стереотипно мислене, не успяха да 
видят в хайку на този владетел трите 
идеи, които са присъщи на хайку: 
безкористност, прераждане и кръговрат 
на времето.

Това хайку е забелязано в известния 
Търновски надпис от поета Димитър 
Стефанов. Пътят му до днешните поети 
беше сложен: първо беше написан 
(изсечен) на древен български с руни 
върху кожа, след това преведен на 
гръцки („lingua franca“ от онази епоха) и 
издълбан в камък, и накрая преведен от 
гръцки на днешния български.
Щастливото обстоятелство, че е запазен 
е, че е написан от владетеля, така че е 
могъл да бъде изсечен в камък. Не знаем 
колко подобни записи върху кожа са 
изгубени. Интересното е, че в днешния 
български език той има 17 срички.

За първи път публикувах това хайку 
(на английски) в началото на века в един 
от първите броеве на японското спи-
сание Ginyu. В днешната българска 
литература има две форми: като 5-7-5 от 
Димитър Стефанов и като свободна 
форма от Едвин Сугарев.

Седем пъти дявол и седем пъти бог* –
отрова от лютиче потича по мъха
на средната линия на тялото ми
            —    Венелина Петкова

Изразът и понятието гендай хайку 
(съвременно хайку) идва в България с 
83 години закъснение, но българските 
поети пишат хайку, които по своя дух и 
характер са пълен еквивалент на най-
добрите японски гендай поети. Сим-
волната плътност на хайкуто на Вене-
лина Петкова много напомня на из-
вестното хайку на Канеко Тота и като че 
ли споделят една и съща емоция:

Японска слива цъфти в моето езеро:
синя акула плува навсякъде, сянката на 
тигър до нея
през градината толкова черна.

— Тота Канеко

В пантеона на българските хайку 
поети природата е върховно божество, а 
официалната църква е само рамка, в 
която се проявяват религиозните идеи.

Много често, обаче, единението с 
природата няма нищо общо с офи-
циалната идеология на църквата.

Въпреки това е интересно да се 
разгледа взаимовръзката между рели-
гиозните стереотипи и преклонението 
пред природата в българското хайку. 
Следните три хайку показват прекрасно 
тази връзка:

Случайно или не, аз и Джим Кейшан участвахме в 
основаването на Българския хайку клуб през 2000 г.: точно 
на разделителната точка и на двете групи. Първата група 
пише хайку преди влиянието на интернет; хайку дейността 
на втората група е до голяма степен белязана от него.

Пред читателя е антология на българското хайку.
Поетите, които са написали тези произведения, се 

разделят доста ясно на две групи: тези, чиято кариера се е 
състояла предимно през двадесети век, и тези, които са 
писали предимно през двадесет и първи.

Всяко изкуство и литература служи за изразяване на 
идеи, включително хайку литературата. Когато избирах 
стихотворения, основната ми задача беше да разгледам 
тези идеи и да ги подбера въз основа на тяхната 
оригиналност и емоционална дълбочина. Постоянно имах 
предвид двата критерия, вече определени от Башьо: 
„поетична истина“ и „допълнително значение“ 
(метафора).

Характерно за първата група е, че имат по-малък достъп 
до информация за хайку; може би затова са подходили към 
формата с пълна авторска свобода, както е обичайно в 
литературата, независимо от литературната форма. 
Втората група, от друга страна, проявява ориентация, 
породена от излагането на интернет. Практиката на тази 
група е доминирана предимно от хайку културата, със-
редоточена в английския език.

Когато определях формата на хайку се придържах към 
основния стандарт за културен обмен, предписан от 
Международната P.E.N.: „всички форми са универсални, 
всички култури са равни“. Което означава, че смятах за 
хайку форма от 5-7-5 срички със задължително спазване на 

                    Даниела Симеоновска

             Зорница Харизанова

Също така проявите на колек-
тивен дух са често срещани сред 
българските хайку поети. Оставям 
по-подробен преглед на този ва-
жен аспект за по-задълбочен и по-
дълъг анализ и тук изброявам три 
интересни хайку само като при-
мер:

                Стефан Гечев

Когато
камъните се събудят,
как ще се оправдаем?

             Димитър Стефанов

                 Силвия Парушева

стара черга
езикът
на няколко поколения

            Дария Георгиева

ако погледна тъмнината
с празна усмивка
ще видя ли себе си?

Пеперуда
прикована с карфица –
нова Голгота

пълнолуние
бухалът на църквата
с ореол

За разлика от западния хайку 
поет, който по правило се огра-
ничава до индивидуалната си 
реалност, като единствена ре-
алност, българският хайку поет 
като цяло няма такива ограни-
чения. Ето защо хайкуто на 
българските хайку поети често е 
космогонично и по правило 
митологично. Митологичното 
измерение ще разпознаем в 
хайкуто на четиринадесетго-
дишната Дария Георгиева, Силва 
Парушева поставя като свой 
поетичен фокус континентите, а 
хайкуто на Стефан Гечев е едно от 
любимите ми в този сборник:

                    Людмила 
Христова

Коледа
Луната дава половин пита
на самотници

Континентите
са корабокрушеници
в сълзата на Бога.

Изричам думи
от устата на хиляди
предщественици,
             Никола Стойчев – 
Жнеполен

Стрела да метнем
сърцето на водача
да оживее.

За българското хайку остава 
много недоизказано. Надявам се 
този кратък преглед да бъде 
насърчение за читателя.

           Димитър Анакиев

                  Елена Диварова

Има идея по-късно да се осъществи второ, българско 
издание, което да включва 100 български хайку творци от 
различни поколения.

Редактор на американското издание е Джим Кейшиан. 
Ангологията е издадена на английски език в два формата – 
електронна книга и печатно издание, които ще се 
разпространяват и ще бъдат достъпни на „книго-
машини“ по целия свят от най-голямото изда-телство в 
света за хайку и сродни форми на английски език: Red Moon 
Press, Уинчестър, Вирджиния, САЩ.

Съставител и редактор на антологията, както и 
автор на предговора е Димитър Анакиев. 

ЛЗЗ

Това е първото масово представяне на българското 
хайку пред световната общественост.

Сред представените творци, освен цитираните в 
статията, са вече познатите на читателите на в. 
„Литературно земеделско знаме“ Веселина Башова, 
Габриела Цанева /в ред. колегията на вестника/, Димитър 
Анакиев, както и известни български автори, сред които 
Блага Димитрова, Едвин Сугарев, Екатерина Йосифова, 
Елисавета Шапкарева, Лъчезар Селяшки, Петър Чухов, 
Рада Москова, София Филипова и много други.

институцията на „поетичен лиценз“, 
която позволява на всеки автор да 
адаптира формата към своите из-
разителни нужди.

Българската култура, подобно на 
японската, е „култура на сърцето“.

— хан Омуртаг (822)

Ясно е, че японските културни 
стереотипи, като senryū, kigo или 
shasei не могат да бъдат решаващи 
при разглеждането на българското 
хайку, особено след като тези стере-
отипи не са част от дефиницията на 
хайку в Япония, а повече или по-
малко представляват естетически 
тенденции, характерни за различни 
културни политики (например sen-
ryū изобщо не съществува в епохата 
Башьо, kigo е маргинална техника и 
дори самият термин haiku про-
изхожда много векове по-късно).

Колекцията включва 75 автора, 
представени с по едно хайку. Въз-
растта на авторите варира от 14 до 80 
години, докато времето за създаване 
на определени хайку е около 1200 
години (благодарение на едно хайку, 
изключително важно, но повече за 
това – по-късно).

Бих казал, че тази сбирка с 
българско хайку ясно откроява 
трите най-ярки характеристики на 
българските автори, а именно ани-
мизъм, митология и традициона-
лизъм, а веднага след това въо-
бражението и живописността на 
израза.

В този смисъл българското хайку 
се различава от това, което обик-
новено смятаме за „западно хайку“, 
т.е. хайку, което е продукт на една 
рационална култура. Трябва също 
така да се отбележи, че България е 
най-старата съвременна европейска 
държава – основана през 681 г. от 
хан Аспарух – и българският народ и 
нация са творци на култура: ки-
рилицата, създадена в утробата на 
ранносредновековната българска 
държава, която се простира на три 
морета, се използва днес от около 
250 милиона души по света, които 
говорят предимно славянски и 
тюркски езици.

Затова не е изненадващо, че 
„език“, „азбука“, „писмо“ и „йеро-
глиф“ са чести теми на българските 
хайку поети. Това са все черти на 
българската култура, които намират 
място в българското хайку и които го 
правят специфичен, а може би и 
място от особен интерес в днешното 
международно хайку.

Човек и добре
да живее, умира
и друг се ражда.

ЧОВЕК – АНТОЛОГИЯ НА 
БЪЛГАРСКОТО ХАЙКУ В САЩ
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и статисти, и националисти,

моралисти…  

Водят листи  

и тук-там идеалисти…

алтруисти, хуманисти,

ХАМЕЛЕОН

и  чекисти, и  чалгисти,

активисти, реваншисти, 

и  артисти, и парашутисти, 

АТАКА КЪМ ПАРЛАМЕНТА 

А най-паче –
кариеристи 
и авантюристи!
Да, обаче    
май не водят листи    

  
Е, какво ни чака  
при такваз атака,
при такъв батак, а?!
        Кирил Назъров

Името на партията промених,

Нямо значение коя е на власт…

ПРЕДИЗБОРНИ РАЗМИСЛИ
Пред изборите всички обещават,
след тях с народа не се познават.
…
Умен ни е депутата
като иска два мандата:
Пак с народната заплата

но на ценностите си не измених.

ще си купи електората.
…

Много важно е добре да съм аз.

Когато отвратените не гласуват
отвратителните царуват.

Синове и дъщери на бившите управници
днес са абонирани за държавници!

…

избори провеждаме поредни – 

…

Много сме си мили, драги, 

Но имало и нова, 

с нас те правят си гаргара, та   

Светът бе сигурен, че Ковид   

Но почнем ли да ги делим,  

Все същият проблем:  

за представителите народни 

Хората от опозицията само си лаят,

ПРОФЕСИЯ  ДЕПУТАТ

когато вземаме облаги.

все безплодни, 

по-жестока – 

даже вредни! 

                             Емил Маринов

ОТ ТРЪН – НА ГЛОГ

ако пак ги изберем, 

братоубийствена война!

появява се проблем непреодолим.

обхванало и младо и старо …                      

е най-голямата злина.

че те са от котилото старо,
а управляващите карат както си знаят,

а то е голямо и с каква ли не окраска,

ОТ ИЗБОРИ КЪМ ИЗБОРИ
Как опразва се хазната?
Схемата до болка е позната: 

отново ще им сърбаме попарата!

ПАРТИЙНИ ПАРТНЬОРИ

Даже да сме две партии на брой,   
пак ще бъдем в разнобой!

                                   Бодил Розин

и заслужават тя да ги изрита
без да ги пожали и попита…

време за промени

в изгода наша за милиони,
за държавата - семки и бонбони.

от разочарование народа е пиян

ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СМЕТКИ 

шамаросват българската нация

оръжие не даряваме.

е безвремието, в което 

на маймуните подкопават 

Ние сме сребролюбци  -

и към маймуните протяга длан…

НИЕ НЕ СМЕ ВОЙНОЛЮБЦИ 

–

само го продаваме

НАЙ -ПОДХОДЯЩОТО 

крехката ни демокрация,

                     Амиш Вешкова

На 5 март 2022 г. ни напусна убеденият 
земеделец, даровитият член на Съюза на 
писателите-земеделци,  добрият човек и 
верен приятел Стоян Колдов.

Роден  през 1931 г. в село Лесново, община 
Елин Пелин, завършил  гимназия в град Елин 
Пелин, животът му премина в родното село, 
София и металургичния комбинат Кре-
миковци, където работи до пенсионирането 
си.

НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Представен е в рубриката „На фокус“ на 
сп. „Картини с думи и багри“.

За твоето залавяне, обесване,
за гроба ти, що никой не откри,
са писани и разкази, и песни,
легенди са измислени дори.

Стихове пише ощеот ученическите си 
години в прогимназията,  а  по-късно 
публикува свои поетични творби, разкази и 
басни във в. „Кремиковски металург“, в. 
„Земеделско знаме“ и в. „Литературно 
земеделско знаме.“ 

Днес нужни са ми твоите очи,
да мога в упор грешния да гледам,
да го накарам в срам да замълчи,
щом пречка е за общата победа!
И кривиците всекиму да казвам,
но да сме пак в един и същи впряг,
да привлека за родната ни кауза
дори и него вчерашният враг.

Няма да го забравим. 

И твоето тефтерче днес ми трябва,
в което си записвал всеки грош,
че аз броя стотинките за хляба,
а други плуват в блясък и разкош.
Жадувам днес за твоята република,
с мечтания от тебе висшеглас,
в която няма да сме само публика
без мнение и без реална власт.  

Той ни остави  както светъл пример на 
достойно изживян живот, така и талантливо 
литературно творчество. Автор е на сбор-
ниците с разкази, стихове, басни и епиграми: 
„Тревожни мигове“ (1998 г.), „Преди изгрева“ 
(2009 г.), „Смях и сълзи“ и „Окървавени 
разкази“. Негови творби са включени в 
сборниците „Детелина“ /1,2,3,4 том/ и 
„Алманах Литературно земеделско знаме“ 
/1,2,3,4 том/. 

И аз не мога дума да добавя
към образа ти светъл, нито щрих.
Ще бъде вечно жива твоята слава
без моята песен и без моя стих.

Но ако аз за теб съм непотребен,
то ти за мен си тъй необходим
да продължа на времето по гребена
със твоя дух вовек неукротим.

                            
                                Стоян Колдов

Памет
ДА СИ СПОМНИМ ПЕТКО ОГОЙСКИ        

дядов гроб скъп поругаваш.

И знаме чуждо развяла си.

ден и нощ те са подире ми:
Гнойни са язви очите ти -

волски голям е корема ти...

погребала право и истина,

ти държиш речи кощунствени

зорко оглеждат петите ми -

потта от телата ни пиеш ти,

як ли е още синджирът ми.

твойте дворци са създадени –

В сълзи майчини миеш се.

От черепи наши иззидани

Ето – над мен са ръцете ти.
Кръвта по тях е от брата ми.
Смее се, тлъсто, лицето ти,

Хляба от гърлото вземаш ти,

   КЪМ ТИРАНИЯТА

изпило смеха на децата ми.

Бащин имот ти отнела си,

И песни чужди запяла си.

сляпа за гняв на обидени,
глуха за вик на ограбени...

За свободата и правдата

Край телени мрежи и карцери
щикове имаш излъскани.

„Пей и хвали“ – заповядваш ти,

по указ тъжим и се радваме .
свободата е ерес потискана.

на врати, на прозорци и пътища
Стражата Страх е застанала

по всички посоки и кътища.
ръце и езици е схванала

ме като шепот на устните.
Затуй песента ми измъчена

                       Петко Огойски

       Плевенски затвор, 1951 г.

И моята уста е заключена!
И мойте ръце са отпуснати!

ЕВОЛЮЦИОННА ГРЕШКА 

Стана тя, каквато стана,

само тия, що са гладни.
Че там поне са кръвожадни 
иде ми гората да хвана.

Но де ти сега някой вода така да събира?
Сега всеки гледа извор по избор да избира.

ВМЕСТО КРИТИКА

КАПКА ПО КАПКА - ВИР

Букет от цветове я управлява.

СЛУЖБОГОНЕЦ

към себе си сте много лош,
Моля сам да се убедите -

На мравката вече път не прави,

ОЯЛ СЕ

кожата ще Ви сваля.

ВЪЗХИЩЕНИЕ

ще си продъните гръдния кош!

                               Мая Цекова

Ако с власт се облека,

учи се на вълчи нрави.

Какъв народ, каква държава. 

много се биете в гърдите,

* 

РАЗМИСЛИ

* 

* 

            Катя Тончева, 18 г.

* 
Миналото може да бъде стълба или 
клетка.

Мисълта не познава никакви гра-
ници. Съществува само това, което 
мислиш, че знаеш и което мислиш, 
че не знаеш.

* 

* 

Добрият принцип е като добра 
научна теория – гъвкав, траен и 
стабилизиращ, когато светът се 
тресе от несигурност.

Върхът на планината изглежда по-
привлекателен от пътя до него.

Ние сме любимците на еволюцията. 
Може би, затова, някои от нас са 
толкова капризни и изнежени.

Не можеш да избягаш нито от 
сянката, нито от слънцето.

Проваляш се с всеки момент, в който 
мислиш, че се проваляш. Има шанс 
във всяка минута.

* 

* 

Не позволявай на зимата да те 
заблуди, че студът ще е завинаги; не 
позволявай на лятото да те заблуди, 
че винаги ще е топло.

Възхищавам се на балоните с хелий. 
Независимо колко ги дърпат надолу, 
продължават да се стремят нагоре!

* 

*

*

*

В мълчанието на тишината се 
крият много гласове и звуци, които 
може да долови само шестото 
чувство на човека. 

*

* 

АФОРИЗМИ

Нежната мелодия и слънчевият 
стих са част от музиката и 
поезията на душата. 

Който е минал през Ада, още по-
силно мечтае за Рая. 

* 

Странен и труден е семейният уют 
за довчерашният бездомник, 
който най-после се е задомил. 

Всяка човешка съдба е матрица в 
един екземпляр и няма аналог в 
целият свят. 

*
Най-хубавите плодове зреят в 
чуждата градина.

*

Измамата – това е последната 
степен на промяната към 
негативните човешки категории. 

Вярващите влизат в храмовете, 
алкохолиците – в кръчмите, за 
атеистите и трезвениците храмове 
все още няма.

         Планимир Петров

МИСЛИ

когато котката я няма 
мишките пируват
с верните бълхи,
чакащи кучето
*
бие се муха
в гърдите 
на прозореца -

        Веселина Башова

докато вдишвам 

*

ще му липсва ли

да е приет с радост
поне един пророк 

по съвсем 

в отечеството си

А часовникът
си тиктака,

*

Пет деца отговарят

различен начин.

радостта си.

нейната злоба

щъркелът винаги
намира гнездото си

Как прави часовникът?

и издишвам

Скъпи приятели,

Тома Томов – 20,00 лв.

За в. “Литературно земеделско 
знаме”

ДАРЕНИЯ

Милчо Присадашки – 20,00 лв.
Тако Караиванов – 20,00 лв.

Любен Лалов – 20,00 лв.

БЛАГОДАРИМ ВИ!

ДА СИ СПОМНИМ СТОЯН КОЛДОВ


