
Много са бележитите дати в сложната, белязана 
от възходи и превратности история на Българския 
земеделски народен съюз – и светли, и мрачни, и 
празнични и тъжни… Такава е съдбата му и след 
падането на тоталитарната  комунистическа власт в 
България.

Но сега става дума за два светли юбилея, свързани 
с духовността и най-вече с литературата. 

СЪЮЗ НА ПИСАТЕЛИТЕ 
ЗЕМЕДЕЛЦИ

Съюзът на писателите земеделци в България 
беше създаден на 25 януари 1997 година в София. 
Сред учредителите-ентусиасти личат имената на 
Искър Шуманов, Йордан Борисов, Стоян Колдов, 
Иван  С елановски ,  Петко  Огойски ,  Пенко 
Керемидчиев, Боян Стоянов, Георги Киришев, д-р 
Иван Цолов, Васил Калфов и други.  За председател е 
избран Йордан Борисов, за зам.-председател Георги 
Киришев, за секретар Боян Стоянов и за касиер Иван 
Селановски, който след една година поема 
функциите и на секретар. За председател на 
контролната комисия е избран Стоян Колдов, а за 
членове Пенко Керемидчиев и Васил Калфов. Скоро 
към творческото обединение се присъединяват много 
творци от цяла България: Илия Василев, Андрей 
Василев, Страхил Планинец, Боян Илиев, Иван 
Белослатински, Цоньо Неделкин, Петко Згалевски, 
Димитър Южнянин, Борис Сандански,  Милчо 
Присадашки, Маргарита Нешкова, Йордан Христов, 
Иван Кутинов, Любен Томов, Николай Пачев, 
Милена Филипова, Вяра Дамянова и др.

„ЛИТЕРАТУРНО ЗЕМЕДЕСКО 
ЗНАМЕ“

Вестник „Литературно земеделско знаме“ 
навърши 10 години. Той бе създаден след погрома 
върху БЗНС, като продължение на вестник 
„Земеделско знаме“. Преди това в по-малък обем 
години наред излизаше като подлистник на  в. 
„Земеделско знаме“ под рубриката „Литературно 
знаме“ под редакцията на Йордан Борисов. 

По-късно Съюзът на писателите земеделци 
започна издаването на литературния сборник 
„Детелина“, в който бяха отпечатвани стихове, 
разкази, хумористични, сатирични и други 
произведения от земеделските творци. В творбите на 
авторите в сборника  преобладаваха темите за 
борбата и страданията на репресираните земеделци и 
д ру г и  и н а ком и с л е щ и   хо р а  п о  в р е м е  н а 
тоталитарното управление на България сред 9 
с ептември  1944  година ,  както  и  вечните  
общочовешки теми за  битието и смисъла на живота, 
обичта към родината и родния край, любовта, 
градивния труд и т. н.

Основното предназначение на вестника е да 
отпечатва литературни творби на автори-земеделци 
и материали, свързани с историята и настоящото 
състояние на БЗНС и земеделското движение. Да 
допринася за творческото развитие и духовното 
израстване на автори и читатели.  

За връзка с редакцията: Маргарита  Дукова, 
тел.:0895205522 и Кирил Назъров, тел:0885864388.

Изказваме голяма благодарност на нашите 
редовни, щедри спомоществователи. Няма да 
изброяваме имената им, защото те не държат на това. 

Вестникът няма абонамент и ръчна продажба. Ще 
го получавате по пощата.

„Вестник „Земеделско знаме“ е сърцето на 
О р г а н и з а ц и я т а “ ,  к а з в а ш е  А л е к с а н д ъ р 
Стамболийски. Ако перифразираме неговите думи, 
ще кажем: Вестник „Литературно земеделско знаме“ 
е сърцето и душата не само на писателите, но и на 
всички земеделци, до които успява да достигне.  
Читателите искат да излиза по-често, но нямаме 
такава възможност поради финансови затруднения.

Благодарение на тези  великодушни хора 
вестникът ще продължи да излиза и в бъдеще.

                                                        ЛЗЗ

Убит на 14. 06. 1023 г.

НА АЛЕКСАНДЪР 
СТАМБОЛИЙСКИ

Наричали те с присмех селски даскал,
негоден за държавното кормило.
Била речта ти дръзка, остра, рязка,
към цар и към правителство немила.

без грижата на таткото – сираци.
За първо либе плакали девици.
И милиарди тежки репарации…

Оставиха ти хиляди вдовици,

Излишни стават подвизи геройски
и жертвите по бойните полета.

че чакаха ги лете сърпът, вилите…

Това мостове към Европа бяха.
училища и пътища в селата.

                   

и след него тръгна цял народ.

а войската чужда, настървена  

И азбуката реформира даже,

без Добруджа, без Охрид, без Егея…,
Осакатена като онзи Йово –

България да стигне апогея.

И почна със закони и реформи,
които бе замислил във затвора.

ала с любов към трудовите хора.

Подписал с мъка договора Ньойски,

Като баща се грижи  за Сергея,
че хляб бе нужен за духа народен.

да е по-леко на децата, милите,

Не бе вълшебник – чудеса си сторил.

Не бяха по професорските норми,

ти трябваше да съградиш отново

Ти пръв почете Вазов с юбилея,
писатели в чужбина изпроводи….

ти счупил си писалката проклета.

Научи ни как трябва да се борим.
Показа ни безсмъртен как се става.

момци напети мостове строяха,

но Той на света показа нещо ново 

                                       Боян Илиев

Наместо с пушка – с кирка и лопата

да раснат бързо умни, сръчни, снажни,

Имало е политици много  
и много останаха без гроб, 

Народът беден гордо ръст изправи.

СТАМБОЛИЙСКИ

земята бе потънала в треви,  
Родината ни беше разорена,  

приижда, за разплата се гневи.

Всички политици се стаиха,  
Фердинанд избяга с капитал,   
а виновните ръцете си измиха 
разгулно си пируват, без морал. 

забравен из килии влажни,  
Един Човек без име и без сан,  

през угрозата Той тръгва сам  - 

Родината остана цяла!   

за интересите държавни.

Децата гладни се обуха,   

от ръка селяшка суха.

Запяха пак жените из полето,

земята разорана бе изгряла 

те хубавото спъват и рушат,  
Но негодниците никога не спират,  

като чуден изгрев на Земята!

и майка си готови са да съкрушат.    

Стамболийски най-жестоко те убиха,   

с тялото му зверски се гавриха, 
но духът му силен не сломиха!

нивите пустееха безплодни,  
забумтяха трактори, където 

за целта си средства не избират- 

с нож очите му пробиха, 

се ширеха полята плодородни.

Стамболийски днес живее 
на отрудените във душата,
с примера си той ще грее 

 
              Димо Русев, с. Клокотница                     
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Колко голям е бил авторитетът на Апостола на  Македоно-одринското 
освободително движение говори и фактът, че дори суровият, своенравен и непреклонен 
войвода Яне Сандански никога не се е противил на намеренията и решенията му.   Гоце 
Делчев навсякъде е възприеман като народен водач, обаятелен оратор и остава ярка и 
трайна диря в народната памет. Пословични са неговата скромност, личният пример, 
смелостта му.  Запленява с това, че е изключително морален, честен и принципен. 
Проявява търпимост към чуждото мнение. Неговото слово вдъхновява. Предпочита да 
убеждава, отколкото да заповядва. Често е казвал: „Лесно е да се убие човек, но е трудно 
да се създаде.“     

През това време в Солун част от Централният комитет, начело с Иван Гарванов и 
дейци предимно от Битолски окръг, решават да се вдигне въстание през пролетта на 
1903 година.      

През учебната 1896/1897 година Гоце Делчев е назначен за главен учител в Банско. И 
тук той работи активно за организиране на комитети.  Местните чорбаджии правят 
доноси срещу него и  е принуден да напусне. Оттук нататък се посвещава само на 
революционната си дейност, защото е убеден, че делото иска всеотдайност.  

Роден е на 4 февруари /23 януари, стар стил/, 1872 година в град Кукуш/днес в 
Гърция с име Килкис/, в семейството на Султана и Никола Делчеви. През 1913 година по 
време на Междусъюзническата война Кукуш е опожарен до основи от гърците. Изгаря и 
къщата на Делчеви. Будният град Кукуш е един от центровете на  Възраждането по 
нашите земи през 19-ти век. Градът е дал редица видни личности, между които и един от 
най-ярките български поети – Христо Смирненски.

Обаятелната личност на Гоце Делчев ме заплени откакто се помня, когато вечер край 
огнището на колибата ни, татко ми  разказваше случки, легенди и пееше песни за 
легендарния воевода. Винаги съм се удивлявал и възхищавал от вожда на 
освободителната борба в Македония. Посягах към перото, но се боях, че едва ли съм 
достоен  да пиша за „Праведникът с кама в пояса“, както го нарича Симеон Радев. 

С основание специалистите правят исторически паралел между Левски и Гоце. В 
националната ни история след Левски едва ли има личност с такова обаяние. Роден една 
година преди смъртта на Левски, Гоце става водач на следващото поколение 
революционери. От рожби на една епоха и двамата се превръщат в нейни творци. По 
примера на Левски Гоце подготвя народа за бунт търпеливо, неуморно и отговорно.  И 
както Левски не доживява до въстанието.

През 1894 година е назначен за учител в Ново село, Щипско, където се запознава  с 
Даме Груев, който е главен учител там и е в ръководството на  ВМРО.  Целта на 
организацията е да подготви народа за борбата за освобождение на земите, останали под 
турска власт след Берлинския конгрес. Интересно е, че в Ново село са родени бъдещите 
ръководители на ВМРО Тодор Александров и Иван Михайлов. 

И ето, че сега дойде ред. 

Гоце израства, възпитан в патриархалния  дух на родолюбие, свободолюбие и 
справедливост. Завършва прогимназия в родния си град. Продължава образованието си 
в Солунската мъжка гимназия. Там се запознава с някои от бъдещите си съратници. 

Даме Груев въвежда Делчев в делата на Организацията. Двамата извършват огромна 
дейност и създават революционна мрежа в Щип и околията. Щипската, заедно с 
Битолската се превръщат в най-добрите организации. Освен организационна дейност Г. 
Делчев развива и широка агитационна работа сред населението. Разширява 
революционната мрежа в Кочани, Кратово, Виница и другаде. Създава канал от 
България до Щип, чрез който се пренасят книги, вестници, а по-късно оръжие и 
боеприпаси.

Гоце Делчев е привърженик на лявото течение в Организацията. Противник е на 
външна намеса в дейността ѝ и остро критикува  върховистите.  Това проличава и на 
VIII извънреден конгрес в София, проведен на 7 април 1902 година. Той изказва 
недоволство от работата на Върховния комитет, от неговата намеса и по-специално от 
ролята на Борис Сарафов.

През януари 1903  година Гоце прави последното си отиване до София.

Участва в работата на Солунския конгрес през лятото на 1896 година. Конгресът 
избира нов Централен комитет, в състава на който е избран и Гоце. Само за две години 
той добива огромен  авторитет, оформя се като  най-значимата фигура в борбата за 
освобождението на Македония и става безспорен, всепризнат  ръководител на 
национално-освободителното движение. Това извисяване постига благодарение на 
добрата си подготовка, умението си да общува, сплотява и води хората, неотразимото си 
обаяние, ярката си мисъл и невероятната си човечност. Той съзнава добре, че за 
освобождението не може да се разчита на онези, които оставиха Македония и Одринска 
Тракия на Турция и разпокъсаха България. То може да бъде дело на народа в робство, 
чрез добре организирано всеобщо въстание.

Поставям думите на големия поет и революционер П. К. Яворов за заглавие, защото 
те характеризират много точно  великия организатор, вдъхновител, стратег и 
ръководител на борбата за освобождение на Македония и Одринска Тракия от турско 
владичество. Макар и продължила само няколко години, дружбата между Делчев и 
Яворов е трогателно чистосърдечна.  Поетът е благоговеел  пред Гоце, често го 
придружавал в обиколките му из Македония. А и самият Яворов е водил чета из 
македонските планини и е участвал в сражения с турския аскер в с. Голешево и др.

Следващите три години  прекарва в обиколки из Горноджумайско, Мелнишко, 
Петричко, Серско, Разложко… В края на август 1901г.  посещава Радовишко, Велешко, 
Неготино, Кавадарци, Прилеп, Битоля, Леринско, Костурско, Воденско, Струмишко и 
др. Инспектира революционните комитети и дава препоръки за подобряване на 
организационното им състояние. Лично той организира производството на бомби в с. 
Сабляр, Кюстендилско, участва в атентати, като например взривяването на моста над 
река Ангиста. Общуването му с четите, отношението му към четниците и населението е 
непринудено, емоционално, мъдро… Става  любимец не само на участниците в 
борбата, но и на обикновените хора.

Дълбоко го вълнува  съдбата на поробена Македония. Желанието му да  се готви за 
борбата за нейното освобождение го кара да постъпи през 1891 година във Военното 
училище в София. По това време в училището са и други известни бъдещи македонски 
дейци като Йордан Венедиков, Борис Сарафов, Петър Дървингов и други. В юнкерското 
училище Гоце е заедно с неколцина свои приятели от Солунската гимназия. С тези 
младежи той основава таен социалистически кръжок и малко преди да бъде произведен 
в офицерски чин е изключен от училището, макар че успехът му е отличен.

143 години от рождението на 
Александър Стамболийски

Роден на 01. 03. 1879 г.

ДВА СВЕТЛИ ЮБИЛЕЯ

25 години от учредяването на

Съюза на писателите земеделци

10 години от създаването на

вестник „Литературно земеделско знаме“

150 години от рождението на Гоце Делчев.

„ГОЦЕ ПРИЛИЧАШЕ НА НЯКАКВО ХАЙДУШКО БОЖЕСТВО...“

на стр. 4



Литературно земеделско знаме, бр. 1/2022 г. Наши юбиляри

                                      Маргарита Дукова                                
  

Илия Василев е роден е през 1932 г. в. с. 
Опълченец, Чирпанско. Основно образование 
получава в родното си село, а  средно завършва в 
Пловдив.  

Членуваше  в  Съюза  на  писателите 
земеделци от самото му учредяване.       

Започва да пише стихове като ученик.  Още 
оттогава усеща селските неволи и у него се 
пробужда дух за справедливост и бунт  срещу 
неправдите. Това е и причината  през 1953 г. да 
бъде осъден на 7 години лишаване от свобода 
заради “конспиративна дейност”. Преминава 
през ада на затворите в Пловдив, Шумен, остров 
Персин, Пазарджик.  Затворническите години не 
убиват духа му да работи за БЗНС.

90 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА 
ИЛИЯ ВАСИЛЕВ

Той бе неуморим в организационната си 
дейност.  Сред своите съмишленици е известен с 
псевдонима Апостола. 

До края на живота си работи и живя в гр. 
Пловдив.

Един ден написах едно стихотворение. 
Естествено, не го дадох в нашия вестник, пратих го 
на Рашко, той го публикува. 

Още през 1947 г. като ученик Страхил написва 
стихотворението "Обесването на Никола Петков". 
Местният вестник не му даваше място. Печаташе 
много хубави стихове в списание "Читалище", там 
работеше един хубав човек РАШКО ПЕТРИНСКИ, 
на когото не му пукаше от верноподаници. 
Печаташе и във вестника на град Елин Пелин. 
Особено силен беше по темата за хайдушките 
п ол я н и ,  ха й д у ш к и  к л а д е н ц и ,  ха й д у ш к и 
съкровища...

Понякога там се появяваше, обикновено след 
21 часа, поетът дисидент Страхил Планинец 
(Страхил Марков) от Митровци. С влизането му в 
Клуба сякаш нахлуваше планината, "хубава си, 
моя горо", свежест и чистота. Идваше при нас, 
момичето от бара носеше водка и газирана вода, от 
съседните маси винаги имаше кой да се 
присламчи, по неписан закон и ухото на ШЕСТИ 
ОТДЕЛ НА ШЕСТО, добро момче, не криеше за 
какво го пращат всеки ден, както и че за никого 
лоша дума не е казал... и така си беше.

ПОЗНАВАХ  ЗЕМЕДЕЛЕЦА И ПОЕТА 
СТРАХИЛ ПЛАНИНЕЦ

Едни от малкото месеци, в които съм се 
подписвал на ведомост за заплата в живота си 
беше през 1973-74 години в Михайловград 
(Монтана). Работех в отдел култура на окръжния 
вестник. Михайловград беше сиво градче, 
единственото място за хора като мен беше Клуба 
на дейците на културата. Щом свършеше 
"работното" време, неколцина пишещи засядахме 
там до затваряне. Наричаха ни "Постоянното 
присъствие".

На Страхил Планинец

И тъй ще си отидем
със неутолена жажда,
изгаряни от огън в нас самите...
И ненаучили се от живота да крадем -
ограбени ще си отидем...

Но ако утре се наложи,

И неподкупно бедни 

ТЪРСАЧИ НА СЪКРОВИЩА

Мисля, че през 1984 година Страхил  
емигрира в ГФР, а по-късно в САЩ.                                                                                                   

                           Борис  Цветанов

то с теб ще бъдем първи.

като съкровища своите кърви...
във земята ще положим

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ НА ПЕНКО КЕРЕМИДЧИЕВ!

Преподавал е български език и литература в Девин, Сопот, Калофер, 
Копривщица, Раковски. Негови произведения са били печатани в много 
регионални и национални периодични издания. Разбирането му за поезията е, 
че тя трябва да служи на човека, като изразява неговите мисли и чувства, за 
да го възвиси нравствено и духовно. Пенко Керемидчиев е автор на 
стихосбирките "Откраднато слънце" (1994 г.), „Разпятие” (1998 г.) „Непокорена 
летопис” (1998 г.), „Пронизана душа” (2000 г.), „Изстрадано време” (2002 г.), 
„Венец от живи рани” (2004 г.), „Видения”, (2006 г.), „Недосънувани блянове”, 
(2012 г.), „По-приказна от приказка” (2013 г.) и „Песента на щурчето” (2018 г.).

                                                          Маргарита Дукова

Роден е в гр. Панагюрище на 11 януари 1927 г. Завършил е българска 
филология във СУ “Св.Климент Охридски”. Член е на Съюза на писателите 
земеделци от самото му учредяване. През 1949 г. е осъден на доживотен строг 
тъмничен затвор. В затвора прекарва 10 г. и 4 месеца.  

Милена Филипова – 5 март
Тако Караиванов – 10 март

Пенко Керемидчиев – 11 януари

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН!
С пожелание за здраве и не забрава

Христо Ангелов – 28 януари

на всичко написано!

Рилка Миронова – 27 февруари
Иван Селановски – 1 март

Иванка Гьонова – 1 януари

Харалан Недев – 25 март

ПЪТ КЪМ “ВОЛА”

Приятел там остана не един –

ДА СИ СПОМНИМ…

   На 25 декември 2021г. във Враца 
почина на 93 години Йордан Борисов, 
един от основателите на вестник 
„Литературно земеделско знаме“ и 
негов първи главен редактор. 
Той е и един от основателите и 
първи председател на Съюза на 
писателите-земеделци в България 
през 1997г. 

През ада на каторгата в Персин
премина моят път към “Вола”.

за всеки свещ да паля и се моля.
Не грабнах сабя, но написах стих.
Той беше моята френгия.
И мойта слабост с него победих,
захвърлен в единочката килия.

Цвъртяха плъхове  във моя „гроб“
и скачаха от влажните тавани.
Във тия дни, Войводо, с тебе бях.
Вървях след твоите твърди стъпки.
И “Жив е той” с последни сили пях
на треската във дивите прегръдки.

Стоях пред теб на Косталевски мост –

без хляб и без вода, във рани.
Забравен бях от враг, приятел, Бог -

не стана речената среща.
Бях чужд, от никой не поканен гост,
бездомен във съдбата си злочеста.

                           Йордан Борисов 

да съм  твоята жена…
бих избрала неотложно

Ако някой ми предложи

                  Цеца Гьонова

със злато да те сменя,

АКО АЗ СЪМ В 
НЕБЕСАТА
ярка пламнала звезда,
теб от всички бих избрала,
ти си моята мечта.
Ако аз съм малка фея

теб избрала бих навеки,
с пръчка златна във ръка,

теб да любя на света.
Ако аз съм ранно цвете
с клонки тънички безброй,
теб ще милвам нежно вечер,
теб с цветенца, с листи мой.

Като листа отронени от клона,
години отшумяват от света
и чезнат някъде далеч зад  склона

И после само с клони оголели,

НЕ Е БЕЗ КРАЙ

останали без прежно зарево,
със корени от суша изгорели,
остава ни житейското дърво.
И идва миг във даден ден последен,
когато рухва сухото стебло,
със оня лик докрай печално бледен,
с безжизнено – със ледено тело…

в безкрайното пространство на нощта.

Долита звънко ехо от копита.

към светлите селения на Рая…

Прадядовият спомен е това.

                                 Любен Томов

Чеканица над болки и омрази
във скута сгрява древните слова –

Наоколо гората опустя.
Самотен пътник своя път намери.

за внуците дано да ги опази.

                    Харалан Недев

Със тихи стъпки спусна се нощта

                    

Ветрецът стара приказка мълви.

Животът ни не е живот без край.

и пак запали звездните фенери.

Щурците пеят в сънните треви.
До съмвало мелодията скита.

НОЩ НАД ЧЕКАНИЦА

Чеканица! Отвори врата

Това от всички трябва да се знай!

Една звезда надолу полетя.
Над мен издига своя трон безкраят.

                    

И така през времето вървим …

справедлив да бъде този свят,

и белокаменна чешма,

 
ЗАВРЪЩАНЕ

аз искам да ви помня вечно –

и белокаменна чешма

и моята изгубена мечта…

когато слушам песента на птички,

с обич и разбирателства богат….

С душата селска на светица…

синеока, нежна и добра,
баба с менците сребристи,

Още млада – бяла, русокоса,

навестяват моя сън

аз със стомна шарена в ръка…

Как искам да съм с нея пак,

да повикаме зората за всички хора -

Вечер заедно да бъдем всички,

вечно да съм у дома!

              Маргарита Нешкова

щастливи… Беше тя богата

             

с прелестите на жената!

Звън на белолики менци

Бабо, стройна хубавица,

дядо, татко от затвора…

Звън на белолики менци

ме омайват нощем във съня…

и от тъга почерняват.

щастливите мигове избледняват…

Като малка лекокрила птица

                   

ЗАВАЛЯХА 

тъй желана ведра светлина.

Да ме милва моята младост,
с китки от безброй цветя.

ПРОЛЕТ

Да се къпят в синина очите,

Със злато да ме обливат лъчите,

Пролет мила, гиздава царица,

и росата с хиляди слънца.

снежинки в душата

Мъката в душата ми клета

Ориснице моя, проклета,

                           Радка Гочева

Всяка пролет чакам с радост

не може снегът да покрие…

а мечтите пак да полетят с крила.

Няма я тук красотата –

тъгата ела да измиеш!

Песните на славеите чудни

С хора на пчелички ранобудни
усмихнат идва пак деня.

носиш радост, носиш красота.

ти разнасяш обич по света.

                          Милка Пешева

Спечелила е Първа награда в конкурса „С Ботев в 
сърцата“ през 2021 г. при НЧ „Христо Ботев -1879“ 
Козлодуй със стихотворението „Обичам Ботев“ и 
Първа награда от Втори национален конкурс „Асен 
Разцветников“ – „С пламъка на родолюбието“ 2021 г. 
със стихотворението „Тиха любов“.

МИЛЕНА ФИЛИПОВА НА 50 ГОДИНИ

Милена Филипова-Френкева  е родена в гр. Нова 
Загора на 3 март 1972 г. Завършила е СУ “Св.Климент 
О х р и д с к и ” ,  с п е ц и а л н о с т  “ Е к о л о г и я ”  к ъ м 
биологическия факултет. Член е на Съюза на 
писателите земеделци. По-късно става д-р по 
социална психология и позитивен психотерапевт. 
Пише поезия от детските си години. Автор е на 
стихосбирките „Кръговрат“, „Научи ме да летя“, „Денят 
е нацъфтял като мушкато“, „Пролетно огледало“ 
/представена с рецензия на Иван Селановски в 
бро4/20й 19 на сп. „Картини с думи и багри“. През 2021 
г. издава още две поетични книги - „Време за душата“ и 
„Лятото е синя котка със златни точки“. 

Публикува стихове в електронните сайтове 
Откровения, Буквите и Hulite.net., в. Литературно 
земеделско знаме, сп. „Картини с думи и багри“.

                                    Габриела Цанева

за труд в полето ме не вика.

назад са младите ми сили,

с гореща пот са напоили.

Ръждясва моята коса,

   
СТАРОСТ

ръждясва моята мотика

На Йордан Борисов

и глас на птица по роса

Назад са младите ми дни,

които тези равнини

и радвам им се отдалече –

във песен над браздите вече.

Сега обгръщам ги с очи

Но пак полетата след мен

и в ранно утро мъж роден
след мене, като мен ще крачи.

                  

ще греят слънчеви и злачни

                    Цоньо Неделкин

гласът ми няма да ечи

пак сетивата ми зове.
но лято с морското изкуство

ЯНУАРСКО УТРО

Денят е с вкус на януари,
със снежнослънчев аромат,
но летен пясък още пари
под стъпки светещи назад.

Снежинките ще ме разчувстват
с искрящите си светове,

Студът какво ли ще ми каже,
езикът ми е непознат,
а лято ме усмихна даже
сред спомените с морски цвят.

Милена 
Филипова-Френкева

Гърми в сърцето Ботевият глас! –

Вървели сме без страх в редици бойни.

из българските друми и поля.

Напред без страх в решителен двубой!

Къде са песните ни волногласни

Къде сте вие, борбени чеда?

ЗОВ

Не сме ли ние синове достойни

Кънти в душата Бълканджия Йово!

Човек се ражда за доброто слово.
Над истината няма земна власт.

Къде са и певците сладкогласни?

за смели битки, за красива смърт?

Умирали сме със открита гръд!

И нека пак нивята се люлеят
от песните на български моми!

над чакащи и плачещи земи!

Повдигай, брате, морното си чело!
Събуждай се от сън, народе мой!
Зове ни пак велико, славно дело!

                                  Илия Василев

И нека пак душите ни да греят

         

РОДИНО МОЯ, как да те позная,
настръхнала от злоба, алчност, власт?
По-бедна си била, но благодушна, зная,

Какво сега да любим, несретници в нощта,

От твоята любов запяваше земята,

С величие се кичат държавните мъже,

и глутницата дива във дън земя прати!
Империята вчера разклати с вик: “На нож!“

или от страх и леност са слепи и без слух?

И не продаде никога честта!

Сбери кураж, Родино, кривака с гняв хвани

Измряха ли мъжете, що носят Ботев дух,

със тия мрачни мисли, съмнения в гръдта?

И ти търпиш, Родино, подгъваш колене

а спомнеше ли Левски, кипваше кръвта!

а взреш ли се в делата – мирис на въже!

За свои и за чужди ти имаш, майко, мощ!

И имаше цял свят! Идеал  борбата!

пред тая паплач алчна на твоите рамене.

                 
                                 Пенко Керимидчиев

загрижена за ближен, майчин глас.



Литературно земеделско знаме, бр. 1/2022 г. Нови книги

Този  огромен  т руд  излиза  благодарение  на 
спонсорството на: Иван Радев Попов от с. Кривина, община 
Провадия; Диян Стоянов Балев от гр. Вълчи дол; Димитър 
Димитров Стоянов и Борис Митев Борисов от гр. Варна.

                                Маргарита Дукова

„БЗНС и Варненската окръжна земеделска дружба“ от 
Борис Митев е труд, посветен “на редовите земеделци  и на 
подрастващите млади земеделци от Варненска област, 
верни пазители на идеите на по-старото поколение духовни 
зидари”. Книгата е обемиста творба от 648 страници.  В нея 
са поместени десетки биографии на видни дейци на БЗНС 
още от периода на монархията, през комунистическата 
диктатура, до 10  ноември и след тази дата. Поместени са 
многобройни снимки на протоколи за разпити на 
обвиняеми, Сведения, постановления, молби и други 
документи. Книгата се състои от осем части озаглавени: 
Предговор; Дейността на БЗНС във Варненски окръг, преди 
и по време на войните  1912 – 1918 г.; Първо самостоятелно 
правителство на Александър Стамболийски 21 май 1920 г.; 
Опозиционните партии в подготовката на преврата; 
Първите единофронтовци, съставили ново правителство; 
БЗНС и Варненката земеделска дружба в годините на 
частична стабилизация на капитализма /1925 -1929 г./; 
Възстановяване на земеделските дружби във Варненски 
окръг след 9.ІХ.1944 г. и Осма  част, която започва с 
автобиографията на Анастасия Мозер. 

„Родолюбие“ е новата книга на  
Любен Лалев – родова хроника на 
неговите близки родове  от далеч 
назад във времето: родовете на 
баща му по бащина и майчина 
линия, както и на родовете на 
майка му по бащина и майчина 
линия и за с. Драгижево, неговото 
родно село, което е близо до гр. 
Велико  Търново .  Книгата  е 
увлекателен разказ за двата рода и 
би  представлявала интерес не 
само за хората от двата рода, но и за 
о б и к н о ве н и я  ч и т ат е л .  Тя  е 
илюстрирана и с богат снимков 
материал. 

Авторът е познат на читателите 
от други две интересни книги – 
“История на с. Драгижево – бит, 
нрави и обичаи” и  “История на 
село Долни горен Тръмбеш “.  

Авторът от дълги години се 
з а н и м а в а  с  к р а е в е д с т в о  и 
родинознание.  Поздравяваме 
Любен Лалов с новата му книга и 
м у  ж е л а е м   зд р а в е  и  н о в и 
творчески вдъхновения! 

Наши юбиляри

заливат безлюдния път.

Лъх ведър нивята заспали

Край него под бреме превити,

То сякаш рой ангели бяли
разливат покой.

две тихи очи.

върбите мълчат.

облъхва след огнений зной.

Звезда към земята полита

планински поток.

от свода пустинно-дълбок.

И в блянове смътни увлечен,
аз плувам в безсилни лъчи

       Димчо Дебелянов

и милват ме в спомен далечен

Далече ридае и глъхне

135 години от рождението на Димчо Дебелянов 

28.03.1887 г. – 02.10.1916 г.

ТИХ, НЕПОВТОРИМО НЕЖЕН ЛИРИК

На 28 януари се навършиха  
100 години от рождението на 
Ц В Е Т А Н  А Н Г Е Л О В  - 
вълшебник  на словото, един от 
н а й - д о б р и т е  а в т о р и  н а 
незабравими стихове за деца в 
с ъ в р е м е н н а т а  б ъ л г а р с к а  
литература. 

Беше дългогодишен главен 
редактор на сп. „Дружинка”, 
където даде път в литературата 
на много млади автори. Той пръв 
усети таланта и щедро поощри и 
пишещият тези редове.  

Издал е повече от 50 книги 
със стихове, разкази, повести  и 
романи за деца и юноши, някои 
от които са преведени на руски, 
румънски, украински, немски и 
други езици. 

Е т о  н я к о л к о  о т  н а й -
популярните му заглавия:  
„Ч е с т н а  д у м а ”  ( п о в е с т ) , 
„Вълшебникът от втория етаж“ 
( р о м а н ) ,  с т и х о с б и р к и т е 
„Слънце в очите ни”, „Весела 
годинка”, „Смешки от грешки”, 
„Бръмбарчето Зум”, „Златни 
детски дни” и много други. 

Н о с и т е л  е  н а  н я ко л ко 
п р е с т и ж н и  л и т е р а т у р н и 
награди.  

Неговото стихотворение 
„ШАРО И ПЪРВИЯТ СНЯГ“ се 
е превърнало  в една от най-
популярните любими детски 
пе сни,  благодарение и  на 
музиката на Александър Райчев. 
А стихотворението му за Васил 
Левски е сред най-хубавите 
стихотворения, посветени на 
най-великия българин.

        Кирил Назъров
На смелчака, братче,
всеки сторва път.
Смелите с ракети
утре ще летят.

149 години 
от обесването на 

Роден на 18. 07. 1837 г.   
Убит на  18.02. 1873 г .

 
ЛЕВСКИ
-Бате, кой е тоя
синеок герой ?
-Левски, мило братче,
се нарича той.

В робство и неволя,
беден се родил,
но сърцат пораснал
малкият Васил.

Имал глас на славей
и орлов замах –
над селцата родни
спускал се без страх.

Неговите думи
вдигнали на крак
беден и заможен,
старец и хлапак.

Ободрил народа
в мъка и беда.
Готвил го да тръгне
в бой за свобода.

Но…узнал султанът,
побеснял от яд.
И потеря пратил
след юнака млад.

Криели го дебри,
пещери, скали.
Пазили го хора,
зверове, орли ..

Ех, братле расти ми,
бързо порасти-
смелостта на Левски
да добиеш ти.

Васил Левски

Когато отидете в Копривщица, родният град на поета, и сведете глава пред 
скромният паметник, ще видите Майката чакаща своя син да се завърне в 
родния дом, далече от него, отишъл на война със злото.  Вгледайте се и ще 
видите майка България, майката Земя, чакала, все още чакаща…  А синовете й 
преди Дебелянов и след него са безбройни…

Редом с неповторимите му стихове за майката, родния кът, любовта, 
красиво и трогателно е изразил и земната, човешка болка  причинена на 
Човечеството от войната. Той е Великата човешка Душа, приклекнала до 
убития чуждоземен войник, изляла мъката си в безсмъртната песен “Един 
убит”:

Ето, в хлътналия слог             Кой е той и де е бил?
легнал е спокойно бледен,      Чий го зов при нас доведе
с примирена скръб загледан   в ден на вихрени победи
в свода ясен и дълбок.             да умре непобедил?

И по сивата земя,                     Клета майчина ръка,
топлена от ласки южни           ти ли го в неволя черна

с кръв напръскани писма.       утеши и приласка? 
трепкат плахи и ненужни       с думи за любов безмерна 

Тихо се сипе 

Колко си глупав, 

ШАРО И 

всичко навън.

Шаро, сега! 

Плевникът има 
снежен калпак. 

  

Как е възможно? 

Де е на двора
 

старият пън? 

Зимата блъска 
къщния праг.

Шаро тревожно 
тръска глава — 

първият сняг, 

може ли Шаро 

галено щипе 
бузките пак. 

Що е това? 

Колко страхливо 

Снежко затрупа 

 

Шаро е още 

ПЪРВИЯТ СНЯГ

да разбере?  

гледаш снега.

малко кутре — 

БЗНС и Варненската окръжна земеделска дружба

РОДОЛЮБИЕ

100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО 

НА ЦВЕТАН АНГЕЛОВ

 Цветан Ангелов

А вярата, вярата и надеждата  ще я има докато има Човечество. В две други 
безсмъртни творби Дебелянов възпява вярата…: 

В небосклона на Човеколюбието тази песен е като Сириус – най-ярката 
звезда на небето, достойна да влезе в Пантеона на световната поетична 
съкровищница.

в царствен блясък ще пламне светът.   и виждат бряг във пурпурна позлата…

в притаения мрак ще зоват.                   Отлита непрогледна тъмнина,

Неспокойни на стан ще се спрат           на правдата олтарът се въздига.

Под напева на бойни тръби                   Намериха те търсения брод

…………………………..                        огрява слънце сънни небосклони. 
И ще бъде тържествен часът,                И  гордо вее своите знамена

ще се срещнат две вражи съдби.           и над самите му развалини

О, бой сетен на  вражи съдби,            О, светла вяра в новия живот,

дълго чакан след глухи борби,              безбройна рат, безбройни легиони.

о, далечен, свещен кръстопът.   как сгряваш и повдигаш ти сърцата!      

там два свята. – Далечни тръби

“Кръстопът на бъдещето”                 “Светла вяра”   

на уречен, свещен кръстопът                разкъсват се верига след верига

час на светла победа и смърт.                  ……………………………………..

След вековни, неспирни борби           За старий свят настъпват сетни дни,

…………………………….

И това не е мимолетен младежки порив, а  благородна гражданска позиция 
продиктувана от немотията и тежкия живот на българския народ.

Вий, дето в покой и палати стоите

Поетичното творчество на Дебелянов, като това на Христо Ботев, е малко по 
обем, но по хуманизъм, философски внушения  и худо-жествени достойнства 
достига връх, който може да се мери с най-високите върхове в световното 
поетично наследство. 

Още като ученик в Първа софийска мъжка гимназия Дебелянов си спечелва 
име на сърдечна, талантлива и смела личност. На тържествено учебно утро в 
“Славянска беседа”,  на което  присъства и самият монарх, княз Фердинанд, 
поетът с патос рецитира Вазовото стихотворение “Елате ни вижте!”:

Елате ни вижте!  

Димчо Дебелянов не вижда стиховете си събрани в книжка. И 
сигурно е щял да ги види, ако не беше убит на фронта още 
толкова млад, като доброволец в Балканската война. И там на 
фронта сред бойния грохот на битките се среща лице в лице със 
смъртта. И победата е тиха, защото е увенчана със 
преждевременна смърт:

тържествува справедливост, хуманност, любов, хармония… 
Поетичният изказ в творбите е многообразен, неповторим, 
наситен  с много нежна, ненатрапчива, пастелна мекота и най-
често съвършен. Изображението се отличава с голяма 
психологическа дълбочина.  И това всичко прави поезията му 
оригинална, самобитна, ярка, гениална, Дебелянова. 

И във всичко като светла нишка 
преминава копнежът по духовна 
хармония и човешко щастие и една 
тиха тъга, че идеалът за това се 
разминава с действителността. Сякаш 
авторът на тези творби е дошъл на 
Земята да се наслади на красотата на 
тихия двор с белоцветните вишни, на 
м еч т ат а  з а  д ру г  с вя т,  в  ко й то 

М а к а р  и  м а л к а  п о  о б е м , 
тематичният диапазон на неговата 
лирика е разнообразен: обич към роден 
дом, роден край, Родина, природа, 
любовта, социалната и нравствено-
етична проблематика… 

На лунния блясък вълните

и върху хиляди чела

сроди се малък и велик.

Вървим под тежките крила

Сурова вярност на дълга

Със стихотворението „Тиха 
победа”  Дебелянов изразява своето 
ярко отрицателно отношение към 
войната и не само… Тук, на фронта, 
неговата Душа отдавна е осъзнала, че 
е несъвършена: „Аз умирам и светло 
се раждам /разнолика, нестройна 
д у ш а ,  / п р е з  д е н я  н е у м о р н о 
изграждам, /през нощта без пощада 
руша” /„Черна песен”/. Тук на 
фронта ясно вижда смисълът на своя 
живот на земята, смисълът на 
човешкият живот, а той не е във 
опиянението от военни победи, а в 
любовта, която ни е подарена от 
живот а :  „Нощ е ,  тъй  светл о 
примирен, /аз гледам звездния 
покров/ и тихо се струи над мен и 
крепне земната любов.”

на буреносна мощна бран

чер жертвен кръст е начертан.
А съдбата е предначертана от 

зовящият дълг на верността към 
в с и ч к о ,  к о е т о  о б и ч а м е  и 
несъвършенството на душите…:

смени живота пъстролик
и сля се радост и тъга,

Там родни сенки с родна реч

Поезията на Дебелянов е 
актуална и дне с със своя 
д р а м ат и з ъ м ,  ху м а н и з ъ м , 
д у х о в н а  ж а ж д а  з а 
съвършенство,  осмисляща 
страданията родени в борбата с 
н е с ъ в ъ р ш е н а т а  ч о в е ш к а 
природа, изразена в суетни 
амбиции, жажда за надмощие, 
агресия…

посрещат  брата и сина,
а нейде гордо и далеч

Разстлала се е ясна шир
И още:

и в нея странникът недраг
след много бури най-подир
намира своя роден бряг. –

плющят победни знамена!...
К а к т о  и  м н о г о  д р у г и 

с т и хо т в о р е н и я  и  т о в а  е 
многопластово, философско – 
размисъл за живота и неговия 
смисъл, за истинското щастие, 
за неизбежната смърт, която ще 
ни заведе в прегръдката на 
Майката-земя.

Маргарита Нешкова

Маргарита Дукова

gabriell-e-lit
Издателство

     

Към пътя си търси пътека всеки,
до Истината, който ще го изведе.
По нея, към него, смирено вървейки,
човекът все крачи от невръстно дете.

Отдолу земята, отгоре небето.
А кръстът е той, между двете, разперен.
Но всички пътеки вървят през сърцето.
Затуй истински път е все ненамерен.

И чак във мига си, единствен, когато
погледне във себе си човекът небе,
ще види там нещо, отдавна познато.
А пътят му Истина ще се назове.

Аз съм пътят и истината, и животът;
Никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.
                                                        
                                                          Йоан 14:6   

Тодор Билчев

Двайсет  и  първата
стихосбирка на Тодор
Билчев „Под небето в
мене“ отново излезе със
знака на издателство
gabriell-e-lit. Рецензент  и
автор на предговора е
Надежда Александрова, а
картините и дизайнът на
корицата  са  дело  на
Габриела Цанева.

П р е д л а г а м е  н а
читателите стихотво-
рението ,  ко ето  даде
заглавието си на книгата:

Под небето в
мене
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За разходка край реката

              Цветан Лалов

време му не стига,

вино, песенчица.

нова детска книга.
С нея пак ще си зарадва

но избистря си в главата

А в лозите се заражда
малките дечица.

СНЕГОРИН

Вчера сам сковах един 
чуден дъсчен снегорин.

Истински е снегоринът,  
сняг пред къщи с него рина.

Ринах, чистих – чак до мрак.
Нийде не остана сняг.

Ама че съм юначина – 
бих изринал и лавина!

Но в градчето ни лавина   

Слънцето с копраля

В малките градинки

нарциси, латинки –

дреме в снежната градина.

Чакам ден и нощ с копнеж   

Топъл вятър щом погали

няма и наполовина!

Грейна слънце. Снегоринът    

                Кирил Назъров

ПРОЛЕТ

пуканки  напука
джанката на двора.

хукна по небето.
Мери и премеря

новия снеговалеж!

облаци в простора,

в длъж по ширинето.

цъфнаха цветята 

радост за децата.

        Дарина Цветкова

ДЯДО БЕЛОБРАДИ

В скромна къщичка живее
дядо белобради.
Често за отмора пее
край лозите млади.
Вечер кучето си Джеки
с хлебец той дарява,

лампичката светва
и зачетен в книжки чудни,

за деца скроява.

сладко пак задремва.

после пък куплети леки

Нощем, като се събуди,

- Каква си бледа, жалка,

- Ти светиш, но лъчите друг ти праща!

Погледай към Земята,

клонящ към пълна нравствена разруха.

Какво е характерно за рода ни

как светя аз, Луната!...

спор водеше Луната
Високо в небесата

   /Басня/

снага до мене свила

Там чакат ме със трепет да изгрея,

едва се виждаш, мила!

                            Стоян Колдов

СВЕТИЛА

Стар род, датиращ от тринайсет века.

с една Звездица малка:

за мене песни пеят!
Отвърна й Звездицата трептяща:

РОДНА ХАРАКТЕРИСТИКА

потомък на Кубрата, Аспаруха.
За праведните ад, за крадците – Мека,

в държавно-управленческите нрави?
Властта дори до край да се издъни,
власт имащите са невинни, прави.

Родът ни е преситен с патриоти,

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.
 

фондации, синоди, синдикати,

                     Мирчо Момчилов            

РАЗМЕНЕНИ РОЛИ

а цените на насъщни стоки 

дали 

всеки щом дойде на власт, 

очаква ни сполука,

Вместо с хитрости забулена,

Човек без храна духовна   

                 Атанас Личев

„Орел, рак и щука, 

дано корупцията стане нулева! 

не зная по каква си слука 

птици не летят в простора,  

Ала  

устремно летят- все по-високи!

ПРОМЯНА

Сгушени на завет край стобора, 

ПО П. Р. СЛАВЕЙКОВ

такваз им работа дошла -
да теглят заедно кола…“

или
и тези пак ще газят лука?!?

Как светът да ни уважава, та
все още така е у нас: 

хищно краде от държавата, 
сиреч от всичките нас.

                    Бодил Розин

АНТИКНИЖОВНИК

носи душа греховна!

ПРЕЗИДЕНТСКИ ПОДВИЗИ

Кацнал  на най-високо
Петелът кукурига –
как пет години
в изтощителна борба
за демокрация
е хапвал само
по зрънце просо…
Зорница му намига…
Кокошките го хвалят,
как славно се издига.

- О…, съмнало се вече, 

закичен като с брошка,

Другарче му намига…

едно око отвори: 

БУДИТЕЛ

Събуди всички в двора.

кокошка, 

и то мъдро заговори…

и ранобудно кукурига.

Борбеното Кученце

Любимец на всякаква 

с червения си гребен

се е качил на стобора

             Амиш Вешкова

Съзнавайки  опасностите в борбата, Гоце заръчва на 
Михаил Герджиков да се грижи за Юстениана с думите: 
„Мишел, ти знаеш, аз милея за две неща – родния край и 
Янка. Ако нещо стане с мен, пази и двете. А ако някога у 
теб се породят чувства към Янка, вземете се.“ 

Гоце и Атанас предават Костите на Димитър
Гущанов на дошлия с тях негов близък. Почистват
добре костите на Гоце Делчев, поставят ги в бяла бохча,
която предават на клисаря на селската черква Никола
Мутафчиев. Заръчват му да скове сандъче, да постави 
костите в него и да го скрие под престола в олтара. Той 
се заклева да пази тайната…

Хюсеин Тефиков не позволява гавра с труповете на 
Делчев и Гущанов и те са погребани в един гроб, 
каквото е предсмъртното желание на Гущанов…

Антон Страшимиров ще пише: “Делчев загина 
вчера, от днес той възкръсва“.

Както Левски, така и Гоце не дочаква въстанието, 
което бе подготвил. Загива геройски на 4-ти май 1903 
година. За да се превърне в символ на величието и 
трагизма на освободителната борба в Македония.   

През юли 1923 г. М. Чаков предава  сандъчето на  
македонското дружество „Илинден“. С тържествена 
церемония костите са пренесени в църквата „Свети 
Крал“/днес „Света Неделя“/. На церемонията 
присъстват  братът на Гоце - Христо и сестрите им Руша 
и Тина.  Двадесет дни покрай сандъчето-саркофаг 
преминават на поклонение хиляди хора от всички 
краища на земята ни. 

Необясним е пръстът на съдбата - начело на турската 
потеря е съкурсникът и негов другар от Военното 
училище, българомохамеданинът Хюсеин Тефиков. 
Възможво е той да не е знаел, че в селото е и Гоце. По-
вероятният  вариант е, че е знаел и е искал да спаси 
другаря си, който му е помагал  в учението и занятията,  
затова  отдалече дава един предупредителен залп. Но 
Гоце отказва да бяга с думите „Дойде време да мрем“. 
Повежда чета от 14 души към края на селото, където 
започва сражение… Още в началото Гоце е ранен 
смъртоносно в гърдите. 

Паметни и трогателни  са думите на Димо 
Хаджидимов пред Яворов: „Петнадесет часа ний 
гледахме мъртвия Гоце, приведен сякаш над гроба на 
Македония… И ни се късаха сърцата… Защото 
осиротяваше цял народ.“ 

Голяма е нейната скръб след смъртта на Гоце. Вярна 
на неговите завети Юстениана се включва активно в 
революционната дейност на  Организацията като 
учителка в различни градове. Ръководителят на 
освободителните борби в Одринска Тракия Михаил 
Герджиков доживява свободата и се оженва за 
Юстениана. Създават чудесно семейство. А едно 
съкровено кътче в нейното сърцето остава за Гоце до 
края на земните ѝ дни.  

По този повод в София се провежда събрание, в 
което участват двадесетина видни дейци. Гоце 
решително заявява, че не трябва да се тръгва към 
въстание, защото народът още не е подготвен и 
ситуацията в Македония не е назряла. 

Отбива се в дома, където живее приятелката му 
Юстениана /Янка/  Каневчева, родом от Охрид. Тя му 
дава ушитото от нея знаме за неговата чета и изплетен 
от нея елек. Разделят се трогателно и Гоце, заедно с 
Яворов през Самоков заминават за Македония.            

Турците са открили следите  им и на 3 срещу 4 май 
многоброен аскер обсажда  село Баница, където са 
отседнали Гоце и четите на войводите Димитър 
Гущанов, Георги Радев – Бродалията, Михаил Чаков и 
Димо Хаджидимов. Рано сутринта разбират, че са 
обградени и решават да си пробият път и излязат извън 
селото, за да не бъде опожарено, според раз-
пореждането на високата порта.

А е само на 31 години. 

Минават години.
През 1906 г. в нощта срещу Гергьовден Михаил 

Чаков и Атанас Спасов тайно разкопават гроба. Като 
виждат, че гръдният кош и краката на Гоце са запазени 
здрави,  Михаил Чаков въздъхва през сълзи: „Ех, Гоце, 
ти имаше да извървиш още много път“. 

Дълъг, изпълнен с перипетии път изминават и 
тленните останки на Гоце Делчев.     

През  ранната пролет на 1903г. Гоце Делчев 
заминава с малка чета за Солун. Там се среща с Даме 
Груев, който наскоро  е излязъл от затвора. Не успява да 
го убеди напълно, че е грешка да се вдига въстание. 
Тръгва към планината Алиботуш /днес Славянка/, 
където трябва да се състои окръжният конгрес на 
Серски революционен окръг и да се срещне с Яне 
Сандански. 

През 1917 година Михаил Чаков издирил дядо 
Никола и му поръчал да му донесе сандъчето. Черквата 
била разрушена до основи през войните. Дядо Никола 
изровил изпод руините непокътнатото сандъче и му го 
предал. Михаил Чаков  пренася сандъчето с тленните 
останки първоначално в Ксанти, после в Пловдив, а 
накрая в София, където ги пази в своя дом на ул. 
„Владайска“ № 20.   

И  „Нима е малко да бъдем човеци?“

Или:  

                                  Кирил Назъров

за тънка пушка маузерка,  
„Млад Гоце ми се ожени 

за църна робска земя…“

Нека завърша с две проникновени прозрения на 
Гоце Делчев: 

„Аз разбирам света единствено като поле за 
културно съревнование между народите…“ 

за млада булка Македония, 

В канцеларията на дружество „Илинден“ в 
Македонския дом сандъчето с костите бива 
съхранено 23 години. 

През  октомври 1946г. сандъчето със свещените 
тленни останки на Гоце Делчев е предадено на 
делегация от Република Македония. Пренасят го в 
гр. Скопие в черквата „Свети Спас“, където е до 
днес.

Заслугата за съхраняване  тленните останки на 
легендарния революционер е изцяло на Михаил 
Чаков.    

След смъртта на Гоце Делчев Организацията 
тръгва по пътя на разцеплението и брато-
убийствата…

А Гоце Делчев поема по пътя на безсмъртието. 
Поемат го песните, легендите и преданията на 
народа. И завинаги остава в тях. И в народната 
памет.

Самият Гоце обичал песните и пеел прекрасно. 
Любимата му песен била за кукувицата, която дава 
сигнал да се събира дружината – за битка с 
поробителя…

Освен първородният Гоце, Никола и Султана 
Делчеви имат други трима сина и пет дъщери – 
Руша, Цона, Тина, Лика и Ленка.  Братята на Гоце - 
Димитър, Милан и Христо  също участват активно 
в освободителните борби.  Димитър/Мицо/ е в 
четата на Христо Чернопеев и загива на 4 февруари 
1901г. в сражение с турски аскер край село Баялци. 
Милан е в четата на Кръстьо Асенов и също полага 
живота си в олтара на Освободителното дело при 
сражение с турците край с. Неманци, Кукушко. 
Най-малкият, Христо Делчев, дочаква свободата и 
умира през 1927 г. в Горна Джумая /Благоевград/.   

Макар и 4-5 годишен още помня песните, които 
баща ми пееше тихо и скръбно вечер край 
огнището:                    

„Църна се чума явила 
там долу в Македония…“

ЗА ДЕЦАТА

150 години от рождението на Гоце Делчев.

„ГОЦЕ ПРИЛИЧАШЕ НА НЯКАКВО ХАЙДУШКО БОЖЕСТВО...“

Гоце Делчев с приятеля си Гоце Имов 
като юнкери във Военното училище в София

Скъпи приятели,

ДАРЕНИЯ

Любен Лалов – с. Драгижево – 20,00 лв..

Тома Томов – с. Чавдар – 50, лв.
Атанас Личев – с. Дълбок извор – 40,00 лв.

Веселина Узунова – Хасково – 30,00 лв.

Тако Караиванов – с. Малево – 20,00 лв.
Димитър Карамуков – с. Малево – 20,00 лв.

Йосиф Бонов – Белене –100 лв.

Петър Петров – с. Кортен – 10,00 лв.

Васил Шаламанов – Пловдив – 300 лв.

БЛАГОДАРИМ ВИ!

Теню Янчев – с. Книжовник – 30,00 лв.

от стр. 1

Месец януари е студен…
Сняг вали и в този час,
за колелото не е ден…
Ред сега е на шейната 
да се събуди. С нея
на пързалката с децата
ще събудим бялата алея.
Спре ли Снежко да вали,
пак шейната дядо ще подкара,
че във къщи правим и бели,
баба много ни се кара…
Зима, зима, щом е зима

с радост сътворени от децата, 

          Рита Снежкова

Топличко е в стаята у нас.

ЗИМА

и човеци снежни все ще има,

когато изморена е шейната…


