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Въстанието избухва десет дни по-рано,  преди 
да е подготвено добре.              

Народът въстава, за да се бори саможертвено за 
свободата си, за да извърши велик подвиг. Огромно 
е било желанието да извоюват свободата на народа 
си, до себеотрицание е стигала смелостта на 
всички участници във въстанието, за да се решат на 
бунт с кремъклийки и черешови топчета срещу все 
още силната, добре въоръжена феодална империя. 
Народът дръзва с цената на живота си да изрази 
своята непреклонна воля за свобода!...

Народът въстава в Средногорието и Родопите, в 
Стара планина и Тракия... Срещу феодалния 
анахронизъм апостолите на Априлското въстание 
противопоставят напредничавите идеи за 
независимост, демокрация, просвета и култура. 

В Априлското въстание  проблесна най-ярко 
неудържимият стремеж на народа ни към 
национална, социална и духовна свобода. Народът 
ни написа едни от най-кървавите, но и най-
героични страници от своята история.

Огънят, разпален от Раковски, Ботев, Каравелов 
и десетките техни сподвижници и последователи 
бе озарил цялата поробена българска земя. 
Неговите  искри разпалваха пламъка на надеждата 
и волята за борба в душите на хиляди българи.

Априлското въстание от 1876 г. извиси 
духовния ръст на целия български народ, извиси 
волята и готовността му за саможертва, за да 
освободи своето отечество и премахне чуждото 
господство.   

По потайни пътеки в гората край Оборище 
пристигат народните представители и съставят 
първия български парламент. В пазвата на Средна 
гора, под звездното небе  народният парламент 
заседава четири дни с дневен ред от една 
единствена точка, с една единствена дума – 
СВОБОДА!  Всички са обзети от голямата 
надежда, стигаща до опиянение.

И започва подготовката на всенародното 
въстание. Апостолите на революционните окръзи 
разширяват революционната борба и тя обхваща 
все по-голяма част от поробеното българско 
население. В редиците на борците се вливат все 
повече смели народни синове и дъщери. Под 
осветените знамена с краткото верую „Свобода или 
смърт” застават най-смелите чада на народа ни – 
водени от най-чистите пориви към свобода и 
независимост.

Ясна и конкретна е целта на  революционната 
организация, ясен и конкретен е и пътят за 
осъществяването на освободителната цел – 
въстание, всеобща въоръжена борба.

Как се стигна до въстанието? От написването на 
„История славяноболгарская” до Априлския 
апогей на освободителната революция бяха 
изминали цели 114 години. Години, през които 
набира скорост и устрем всенародният стремеж 
към свобода и национална независимост. 
Българският народ  не се е помирявал с тиранията 
през дългите страдалчески векове на робия. 
Винаги е търсил пътища и начини за съпротива. 
Безброй са бунтовете, заверите, въстанията и 
другите актове за съпротива. Борбата постепенно 
набира сила и скорост.

Въстанието е удавено в кръв.  

За да се стигне от Васил Левски и неговите 
сподвижници до идеята за изграждане на 
въоръжена революционна  организация. Тайната 
организационна мрежа постепенно обхваща 
цялата страна. 

Организацията  е здравата основа, върху която 
се извисява народният бунт за свобода. 

146 години от Априлското въстание

ЕПОПЕЯ СЛАВНА

Избити са десетки хиляди поборници, изпепелени са много 
селища…Неизброими са примерите на масов и личен подвиг. 
Да си припомним само Батак. През нощта на 21 срещу 22 април 
със запалени факли в ръце около 1100 души се отправят към 
подготвените позиции. На 25 и 26 април се провеждат двете 
съдбоносни срещи между ръководителите на въстанието и 
бейовете от Чепинското корито. На 30 април започват 
ожесточените сражения между въстаналия народ и 
многобройната и добре въоръжена турска войска и 
башибозук…

Въстанието в Батак е потушено с нечовешка жестокост. 
Черквата „Света Неделя” се превръща в последното убежище 
на останалите живи въстанали българи. Наблъскани в нея човек 
до човек, те се отбраняват три денонощия. Накрая избират 
смъртта пред гаврата и падението пред озверелите потушители. 
И започва жестокото баташко клане на невинното и беззащитно 
българско население. Героичен Батак дава 5000 свидни жертви, 
между които и немалко деца и жени. 

Известни са зверствата на българомохаме-данинът Ахмед 
Барутанлията. Той извикал първенците на селището: 
Горановите, Кереловите и др. в местността Петрово бърдо и им 
обещал да остави селото на мира, ако всички предадат 
оръжието си. 

Те повярвали на лъжата. Последствията – стотици моми и 
жени били изнасилени и избити в училището, след това 
изгорено. На горния край на селището били избити 500 
батакчани. Връх на жестокостта е зверската сеч в стария храм… 

Каква е утехата, че има възмездие!? Ахмед  Барутанлията се 
завърнал с тежко натоварени с имане каруци. Но скоро се 
разболял от проказа, която обхванала цялото му тяло. 
Пришките се пукали и миришели отвратително. Жена му и 
синовете му го затворили в някакво помещение и през малък 
отвор му подавали само храна и вода. Така умрял в големи и 
продължителни мъки. По подобен начин са свършили и други 
озверели убийци.

Ехото от гърмежите и писъците на жертвите отекват по 
цивилизования свят.   Видни журналисти и дейци на 
европейската култура издигат глас в подкрепа на българския 
народ.

С различна сила ехото достига до Европа и света, за да им 
припомни, че един народ цели 500 години пъшка под чуждо 
робство, че най-подир трябва да бъде решен така нареченият 
Източен въпрос! 

Дали спазваме заветите на славните си предци – 
безкористна служба на Отечеството, борба за развитие и възход 
на Родината… 

И само след две години свободата е извоювана, въпросът е 
решен, макар и половинчато. 

                                                       Кирил Назъров

Нека на тези въпроси си отговорим всички и най-вече 
днешните управници и политици!

За съжаление по вина на така наречените велики сили, на 
лицемерната европейска дипломация българската земя и 
българският етнос биват разкъсани така произволно и жестоко, 
че раните от това разсичане кървят и до днес.

Но Априлското въстание  постигна своята цел.  Въпреки 
жестокото му потушаване,  то подготви скорошното 
освобождение на България. Неговата стойност в летописа на 
Родината е огромна.

    

Отдавайки заслужена почит на героите от Априлското  
въстание, днес ние трябва да си зададем въпроса дали сме 
достойни техни наследници?

Ликуваш ли - от радост аз немея,
скърбиш ли ти, и аз със теб скърбя:
ти песен си, а аз съм ек от нея -
една е нашата съдба!

Една, една ни мисъл вдъхновява,
един ни идеал зове напред
към подвизи велики и към слава -
той Симеонов е завет!

Към тебе любовта ми е безбрежна,
родино моя, моя плът и кръв:
ти светло божество си, майко нежна,
а всяко твое чедо - лъв.

И ний вървим задружно с теб, родино,
и ний вървим, и все напред вървим…
С постигнатия блян, мечтан с години,
кога ли ще се поздравим?!

РОДИНА

                              Сергей Румянцев

Аз вред съм с теб из твоя път безкраен,
през теб минава моя земен път;
за теб ще умра в някой край незнаен,
родино моя, моя кръв и плът!

97 години от смъртта на 
Сергей Румянцев

На Ал. Стамболийски

Ала орисница ли черна те ориса,

ВЕЛИКАНЪТ

Да бъде вечна твоята нетленна слава,

Да гръмнат химни във тържествена прослава
юнако огнеок и къдроглав!

и пътя ни с надежди озари,
поведе към мечтани брегове селяка
и светове незнайни му разкри!

и там, край бреговете китни на Марица

Смъртта ти – чудна легендарна смърт!

поели верния народен път!

за теб и твоя подвиг величав!

Че ти могъщ изгря из дебрите на мрака

та не дочака своя жаждан свят?
С кръвта си своето безсмъртие подписа,

че за народна свята правда ти загина,
от българин посечен със каинов нож!

след черната деветоюнска нощ,

Но твойто име като огнена зорница

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

за да останеш вечно жив и млад!

велик и по-велик ще раснеш ти!

в историята ярко ще блести,

Оплака те осиротялата Родина

Животът ти - живот бленуван и прекрасен!

С величие ни грее твоят пример ясен,

и росен мак във нивите цъфти,

през вековете ще пребъдеш ти!

1944 г.

Йосиф Петров

И докогато в небо ясно слънце грее

народът ни безсмъртния ти химн ще пее,

5.9.1896 – 16.4.1925

Уважаеми сдружени земеделци,
Съборът в СЛАВОВИЦА ще се проведе 

на 12 юни от 10.30 ч.
Нека сведем глави 

пред Великана Стамболийски!



Литературно земеделско знаме, бр. 2/2022 г.

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН!

на всичко написано

Вяра Дамянова – 26 април
Цветан Лалов – 18 май
Радка Гочева – 29 май

Милчо Присадашки – 11 юни

Веселина Стамова – 26 юни

С пожелание за здраве и не забрава

Милка Пешева – 12 април

Габриела Цанева – 16 юни
Петър Бонев – 24 юни

Георги Киришев – 4 април

Боян Илиев – 7 юни

ДА СИ СПОМНИМ…

Йосиф Петров – 14 май

Йордан Христов – 7 юни
Марин Начев – 7 юни

Николай Пачев – 29 юни

Не само букви, за духа – доспехи
и огън, който в нас расте, не гасне.
Щом тук са още и не ни ги взеха,
о, значи още можем да пораснем

насред несрета, алчност и реклама,
насред лъжи, но с истинска окраска.
Те греят, по-красиви букви няма
и в думи се подреждат като ласка.

Свещени букви, вплетени в молитва
за нашата изстрадана родина.
Две азбуки над бездната ни литват
и в бъдното с рода ни ще преминат.

Глаголица от Кирил и Методий
и кирилицата напред ни водят.

СВЕЩЕНИ БУКВИ

                   Милена Филипова

ПОЕЗИЯ

Моето време има моето сърце,

в битки на истини и на заблуди.

моите ръце и ничии други.

Моето време има моите очи,

И ще пребродя земя и небе,

МОЕТО ВРЕМЕ

                        Вяра Дамянова

за любовта, и щастлива ще бъда.

моето сърце и ничие друго.

Моето време има моите ръце,

в полет вълшебен искат да бъдат.

Моите очи и ничии други.

Нощем превръщат се те във криле,

Често сълзата в тях ми горчи,

промъква се през щорите,

Отвори вратата!

падна зад стената на Витоша.

обсебва паралелепипеда на стаята -

Нека пребродя всички пътеки,

да стигна до теб.

                          Габриела Цанева

Отвори вратата!

с енергията на избягалите си електрони

Мракът идва отведнъж,

Залезът,

дебне зад прозорците,

невероятната вероятност

ВСИЧКИ ПЪТЕКИ

като отсечен лъч,

стяга примката си през врата ми.

и изяждат бялото на вратата.

В кутията съм.
Чакам -

да пробие стената,

Спаси ме от обесване.

Запечатват ме вътре.

макротялото ми

Белите стени светят

да ме изхвърли там,
където Вселената не ме чака.

Пробий стената.

за да намеря невероятната вероятност

*

ту се потвърждават
ту се отричат...
*
струйки кръв...
все още не вярвам

военни новини

ПО СТЪПАЛАТА НА 

ОБЕЗЦВЕТЯВАНЕТО

бомбите да са истински
*
унасям се...

мирис от изгорено

в пламъци

ракета разделя

отсрещният блок

до бездомника

луната

станция на метро

снегът се топи...

затишие...

                Мая Данева

мама и татко спят

в тъмното на мазето

*

*

*

Като топка по наклон 

Земята се върти и аз със нея,
броя сезони – пролети и листопади,

летя през тръни, камъни и вади.

КАТО ТОПКА

лета и зими, сняг и ветрове.
Къде по пътя равно да намеря 
и топката да спре?

                       Надежда Цанева

език на цял един народ,

Със тебе горд е пред света.

че тръгнал е от Ноя…

Че Бог за своя я избра

Каква симфония от тонове и звуци!

Със тебе горд е българският род – 

Със тебе силен е във боя.

Какво богатство в себе си таиш…

                  

От теб светът голям разбра,

и песен се извива.

Каква симфония от тонове и звуци!

ЕЗИК СВЕЩЕН

Език свещен на синове и внуци!
В пантеона на безсмъртните стоиш!

от Бог орисан словото да пази!

с тебе люби и със тебе мрази!

Такава  истина разбра,

че тя, България, я има!

и името й не загина!
С теб стих се ражда и реди

С теб вярата се възроди
и мечтата ни е жива!
Какво богатство в себе си таиш…

Ти дойде тъма да победиш!
Език свещен на синове и внуци!

                    Петко Павлов

Ч Е С Т И Т  Р О Ж Д Е Н  Д Е Н  Н А  В Е С Е Л И Н А 
СТАМОВА, която на  26 юни навършва 30 години. 
Нейни стихове може да прочетете в Литературен 
сборник “Детелина” том ІІІ, писани още през 2004 г. 
Тя е внучка на СТЕФАН СТАМОВ от с. Златосел, 
Пловдивско – антикомунист, земеделец, полит-
затворник, поет. Поздравяваме я с едно негово 
прекрасно стихотворение, отразяващо съдбата на 
един изгнаник, актуално и днес, когато хиляди 
украински майки и деца са прогонени от родните 
си домове…   

РОДНА КЪЩА

Години веч в изгнание съм аз,

притворя, виждам те за миг пред мен,

Каквато в спомените си те знам.

и малката градина, цяла в цвят!
Как всичко ясно вижда в паметта си
о, мой любим, жадуван бащин дом,

от времето, и крушата петровка

             Стефан Стамов

и с покрив потъмнял, позеленял

засмяна сякаш с белнати стени,

И не минава ден да не тъгувам

да бъда в теб, но ти дали си съща?

по теб, забутан в някой ъгъл сам,

далеч от теб, о, моя родна къща.

край стълбите, и гюла разцъфтял,

За сън ли, за отмора ли очи

Години веч копнея в пек и мраз

и не минава ден да не проклинам!

с прозорци, блеснали в лъчи златисти

чардака със асмата избуяла

как черни ми са дните безнадеждни!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН  НА  ДИМО ДИМИТРОВ 
ДИМОВ от гр. Първомай, наш редовен читател, 
спонсор, земеделец, който на 22 април тази 
година навърши 90 години.  

ЗАВРЪЩАНЕ

с огнището си да ме стоплиш пак.

прекрачвам с трепет стария ти праг.
Ти първа ме прегръщаш, майко , тука.
Звъни край мене твоята сладка реч.
Чуй, майчице, сърцето ми как чука,
то сякаш ще изхвръкне надалеч.
При тебе коренът ми ще остане,
За да те чувствам и на оня свят.
Опита ли се някой да го вземе,

Разцъфнала, чаровна, майка свята,

О, ти си с толкоз красоти богата
затуй оставам вечно в твоя плен!

Наскитах се. При тебе се завръщам,

Любима моя, мила родна къща,

                     Пенко Керемидчиев

кой би те изоставил като мен?

той ще избликне вредом в чуден цвят.

и друм широк за своя идеал.

                           Цветан Лалов

ИЗВОР

когато ме заливат с мръсна кал.

Заменям всичко за брега на Искър –

Не искам слава. И пари не искам.

за извора на моя чист живот.

Не блазнят ме ни титли, ни имот.

 

Че селото е моята обител

в ехтежа на забързания ден,
все повече ми липсва топлината
на оня кът, където съм роден.

Зад плътните стени на самотата,

И ведър свод над себе си съзирам

Там росни билки винаги намирам,

Не съм роден в град, а в село

близката гора, бързия поток надолу.
Сякаш винаги аз виждам,
по жиците – гердан от птици

По двора тича моето куче,

и отсреща заек му пресича,
после хуква към житните нивя

и свещен  за мен  е оня хълм

Хей там – с онзи хълм отгоре,
и моето село е моята обител.

не се отричам и държа 

НА СЕЛО

а по-надолу - главата на змия.

и вечната им песен…

не жител на града.
     

селянин да се наричам,

                           Любен Лалов

двайсетина непокорни люде…

МИЛЧО ПРИСАДАШКИ на 11 юни навършва 90 години. 
Член е на Съюза на писателите земеделци в България от 
самото му учредяване. Роден е в с. Угърчин, Ловешко. 
През 1953 г. е арестуван  за организиране на младежка 
земеделска конспирация и осъден по чл. 70, ал. 1 от Н З на 
6 години лишаване от свобода. Бил е в Плевенския затвор 
и на остров Персин при Белене. След излизането си от 
затвора прави опит за бягство през граница и е осъден на 
1,5 г., която присъда излежава в Софийския затвор и в 
Бухово. Пише поезия още като ученик в гимназията.

А отвън са двадесет чауши –
гледат ни с досада и се чудят.
Що за хора сме ние тука събрани?
Хора ли сме, или сме стомана?
Нямаме ли страх от люти рани?

В карцера сме двайсетина души,

Имаме ли кожи неодрани?

В ГРОБА НА ЖИВИТЕ

Глад нима не ще ни нас прекърши?
Студ нима не ще ни свие в здрача?

Виж – настръхват! Злобата ги гони!

ако утре ни срази палача!

         Милчо Присадашки

покрай мрачната килия крачат

Няма ли и вярата да свърши

не униват и не падат в здрача…
И решени двадесет човека –

Права ли е – тя е вечно млада!

и ни чакат ние да засмърдиме…

Страшни, пак  пищовите се целят!

Но напразно – младостта не пада!
И не помни да е коленичила!

За звезди на своите пагони
те готови са по нас да стрелят.

 

все платени, все продали име –
Двадесет изпечени биячи,

Тя тогава знае своята сила!

на колене за милост пред палача?

Нека, братя, е пръстта ни лека,

оставили родна земя
изгаряна от бомби на пришълци

Вървят угрижени –

навред по света.

сее смърт, зла орисия…

носещи смърт, руйни,

а агресорът нагло повтаря:

България – моята родина, 
всяка миролюбива душа 

Ще спрем войната, 

И плаче за Украйна

жива стена пред погром

огромното сърце на Русия, 

А истеричната стихия

от агресор, безумец свиреп,

Там, в бран, безброи борци – 

на дявол с лице,

вървят майки с деца – бежанци,

който има власт и сила,

адски кошмари, злини… 

ЕДНА СЪЛЗА ЗА УКРЙНА

Върви поток от тъжни лица,

        Маргарита Нешкова

прогонени от родния дом…

но няма сърце…

Вървят, 

Вървят майки с деца – бежанци,

ако с покорни сърца
свиете знамената…

майки с деца – бежанци…

тъпче свободата,

И плаче, плаче Земята…

За Персин безлюден – обрасъл със върби,

Ако беше още жив АТАНАС РАЙКОВ щеше през тази 
година да посрещне своята 90-сетгодишнина. Той е 
роден в село Тюркмен, Пловдивско. За нелегална 
антикомунистическа дейност е осъден на 15 години 
затвор и от 1952 до излизането си на свобода 
преминава през затворите в Пловдив, Шумен, 
София, Пазарджик, Ловеч, в лагера на Белене – 
остров Персин. След излизането си от затвора живее 
и работи в гр. Пловдив. Пише поезия.

ОСТРОВ ПЕРСИН

Тече реката… Понтонен мост и хлад…
Преминах аз по него още твърде млад.
В беззвездна нощ от свинските вагони,
насила и безкрай заслизахме в колони.

И на две превити, в тъжни върволици,
пристъпяхме глади и бледи мъченици.
А палачи злобни с разпенени коне
връхлитаха връз нас с оръжие в ръце.
По пътя разкалян и локви безброй

ние мъкнехме по пътя денкове, торби.

“Гадове, шпиони” или пък “фашисти”

послушни граничари на капитан Митов

Защото ако само в миг не наклони –

за всичките наши нечовешки мъки.

Нито пък убийството смятат за грах.

па и всички, що убийците славят.
Природата майка да ги хвърли в пъкъл,

Платените убийци от нищо нямат страх.

Целта беше ясна – да бъдем избити

                               Атанас Райков

загиваше някой – не знаехме кой.

стреляше се бързо вече отстрани.

викаха ни нагло мерзавците садисти.
И Гогов, Горанов, Йонков и Китов,

сън да не ги хваща – сълзи да ги давят,

с куршуми, с колове, с ритници в гърдите.

где ранно слънцето блести,

криле размахва гордо и лети.

Човешките злини не ще го спрат.

А то безмилостно препуска

Далече от човешките копнежи,
от радости, страдания, мечти,

един орел в бездънните простори

едно и също, но различно.

забравил е, че времето лети.

         

Високо в планината горе,

ОРЕЛ

обречен на забвение, понеже

по своя вечен кръговрат

                  Дарина Цветкова



Литературно земеделско знаме, бр. 2/2022 г.

   Събитието се състоя в изложбената зала на 
Държавна агенция „Архиви“ в София. Силно 
послание за мир прозвуча и чрез стиховете на Петя 
Ставрева, Явора Радева, Татяна Атанасова, Петко 
Петков и Лъчезар Вълев.

                                                         ЛЗЗ

   През 2001 г. на конкурс, обявен от вестник „Земедел-
ско знаме”, получава първа награда за най-добър 
разказ. В същия вестник печата голяма част от своите 
творби, както и във в. „Литературно земеделско знаме“. 

    Нека е светъл пътят му в отвъдното!

страната от Съветската армия, едва осемнадесет 
годишен, с група младежи, е осъден на три години 
лишаване от свобода. Присъдата изтърпява в 
Пазарджишкия и Шуменския затвори, както и в лагера 
Богданов дол. След това две години е трудовак в 
Трудови войски. По-късно работи в МТС – град Елин 
Пелин и в Металургичния комбинат в Кремиковци като 
автомобилен техник. Още от ученическите си години 
пише стихове, а по-късно разкази, епиграми и басни. 

    Участва в литературите сборници „Детелина”/том 1, 
2, 3, 4/ – издание на Съюза на писателите земеделци в 
България, сборник „Светлини“, издаван от Лите-
ратурния клуб в община  Елин Пелин и в четирите тома 
на „Алманах Литературно земеделско знаме“ на 
издателство gabriell-e-lit.
   През 1998 г. издава първата си книга - стихосбирката 
„Тревожни мигове”. Следват сборникът с разкази 
„Преди изгрева”, 2009 г. поетичната книга с хумор и 
сатира „Смях и сълзи”, 2015 г. и сборникът 
„Окървавени разкази”, 2016 г.
    Член-основател е на Съюза на писателите земеделци 
в България . 
   Стоян Колдов ни напусна на 5 март 2022 г. 

НАПУСНА НИ
СТОЯН КОЛДОВ

Понякога, животът ни сервира такива интересни и невероятни 
случаи, че дори само заради това заслужава човек да поживее. 
Нека разкажа за един от тях.

-Мито, Мито бе, знаеш ли що е станало?!

-Снахата, Мито, снахата съобщи по телефона от града, че 
внучката ни е пристанала!

Седеше дядо Мито в инвалидната количка под лозинката, 
наслаждаваше се на надвисналите гроздове, когато жена му 
изскочи от къщата, забърза към него и задъхана издума:

-Какво ма, Яно, какво си се затюхкала?

-Е… Това да се чуе… Харесала го, отишла… Да са ни живи и 
здрави. Не помниш ли, че и ти така ми пристана. То, Яно, това си е 
жилка, коренче.

-Стига, Мито! Тогава беше друго. Всички в селото те знаеха, а 
сега – майка й въобще не го познавала… А в града какви хулигани 
има, знаеш ли?! Видели се в някаква дискотека… и – хайде!

-Добре, добре, това й е късметът. Обади се на майка й да не се 
ядосва.

-Наздраве, свате. Тебе как те викат? – попита дядо Мито. – 
Сега трябва да се опознаем, нали сме вече близки хора. 

-Ангел ми е името, но всички ме знаят Альоша, дори новият ми 
паспорт е с това име. Нали с някогашния дядо Иван сме си 
братушки.

След няколко дни пристигнаха сватовете. Такъв бил обичаят. 
Изредиха се при дядо Мито младите, свекърът, свекървата и 
техният дядо. Благослови внучката и зетя, пожела им щастлив 
живот и много деца. След това всички отидоха в къщата да се 
веселят. Старият взе столче и се върна под лозницата при дяда 
Мито. Сипаха им по една чашка домашна гроздова ракийка и ги 
оставиха да си побъбрят.

-А зетят как се казва?
-Него го кръстихме Сталинчо, но сега го прекръстихме 

Стоянчо.

-Така е, наборе, така е, но кой нас ни пита! А ти… какво така си 
пострадал?

-Тя моята е дълга… Като младеж бях як и буен. Една вечер в 
кръчмата пийнахме малко повечко и се хванахме на бас: кой може 
да извика най-силно някакво поздравление. И започнаха. Един 
вика: „Да живее Сталин!“, друг – „Да живее Георги Димитров!“, друг 
– „Червенков“! И така, докато се изредиха почти всички големци. 
Дойде ред и на мен. Ударих с юмрук по масата, изправих се и с 
пълен глас, както някога е викнал Боримечката, ревнах, та 
стъклата на прозорците зазвънтяха: „Да живее Гемето, да живее 
Никола Петков!“ В кръчмата занемяха. Набързо, почти всички 
около мен се разбягаха, сякаш съм прокажен. Дойде кръчмарят и 
ми дума: „Хайде, Мито, хайде, върви си. Млада булка с дете у дома 
те чака.“ И аз си отидох. Дали минаха двадесетина минути и кучето 
залая. Както си бях бос, надянах гумените цървули и забързах да 
видя кой по тези късни часове хлопа. Бяха двама милиционери и 
председателят на селсъвета. „Мито, ела с нас в съвета за малка 
справка!“ – избоботи председателят. Качиха ме в джипа и право в 
града. Не ми дадоха дори малко време да се обадя на Янка. Не ме 
държаха много, но като ме върнаха трябваше да ме налагат с 

-Абе то… преди бяха Хитлерчо, след това Сталинчо, Ленинчо, 
а правнукът ти няма да бъде Ангелчо, а Алекс. Забравиха за Яна, 
за Георги, за Димитър. Забравиха името на Левски, на Ботев. 
Отиваме на затриване, наборе!

-Ха, наздраве, наборе – обади се сватът. – Доживяхме да 
оженим и внуците.

пресни агнешки кожи, да ме лекуват безплатно /нали така беше – 
набият те, след това безплатно те лекуват, за да укротят съвестта си 
някои/. Появи се гангрена на палеца на крака. Отрязаха го. И започна – 
мине не мине време – отрежат, докато стигнаха догоре. След време 
отрязаха и другия крак. И ето ме сега в тази безплатна количка. Това 
тегло, свате, някак си се изтегли, но стигна ни друго нещастие. Синът ни 
загина. Не му дадоха да следва в университет, бил син на „народен“ 
враг. И той се хвана на работа в мината. Ако беше отишъл да се учи, 
това нямаше да се случи. Беше отличен копач. Знаеха го всички в 
нашия край. При едно взривяване се получила експлозия от някакъв газ 
и не могли да го спасят. Внучката, ние с бабата почти си я отгледахме. 
Снахата, майка й, много е добра. Не повтори да се омъжи. Остана си 
при нас. С парите, които дадоха за обезщетение на семейството, 
купихме в града апартамент за внучката и майка й. Та внукът ти, свате, 
е с късмета си. А ти къде изкара пенсията и добра ли е? Моята е 
болнична, дребничка. Едвам стига за церове.

                                                    Стоян Колдов

Слуша дядо Мито изповедта на тази гузна съвест и нещо отвътре го 
кара да стиска шапката си. В нея той още навремето беше зашил едно 
хапче, както някога хитлеровите агенти пришиваха в дрехите си, та ако 
попаднат в ареста да ги глътнат, за да не предадат паролата. Така 
беше се подготвил и той. Ако някога пак го повикат за малка справка, да 
го глътне и – край на мъките. А сега, като слушаше този разказ, сам се 
питаше: дали не е дошло времето да използва това нищо и никакво 
хапче. След дълго колебание, лекичко разкъса хастара на каскета си, 
извади отровата и зачака удобен момент да го пусне в чашата на 
Альоша. Точно в този момент се яви внучката. 

Хвана ме той с една ръка за ревера, дръпна ме и за миг бях на крака. 
Изскочих и успях да хлопна резето. Обадих се на шефа за станалото 
произшествие. След малко пристигна той и един якичък колега. 
Толкова го бихме, че остана в безсъзнание. Трудно го повалихме, но 
успяхме. От многото удари с палката, един попадна в слепоочието и той 
рухна. Бихме го още, но вече само по краката, за да не умре в килията, 
защото тогава работата става малко по-сложна. Сипах върху него две 
кофи студена вода /нали това искаше/ и го оставихме. На сутринта – 
гледам го – размърда се. Качихме го в джипа и право в Ягодово. 

-Ами… свиква се. Как докторите свикват с болните и умиращите в 
ръцете им.

-Донеси ми хляб и вода! – нарежда той.

-Ще ми донесеш ли вода и хляб, гадино мръсна, или да ти видя 
сметката?!

-За какво хлопаш? – питам го.

-За враговете няма хляб, няма вода. – казах това и тръгнах да 
затварям вратата. Тогава той сложи долу крак и не разреши да 
заключа. Скарахме се и аз го чукнах силно с големия като чук железен 
чук. Изглежда, много го заболя, защото прехапа устни и се нахвърли 
като звяр. Издърпа ме вътре и започна да ме мачка, сякаш меси тесто в 
нощви. Накрая сложи коляно върху корема ми, хвана ме за гушата, 
скръцна със зъби /още бръмчи това скърцане в ушите ми/ и изсъска: 

-Така да бъде, свате, така да бъде – слисан от чутото едва успя да 
промълви Альоша – такива бяха годините, свате, такива.

-Слушай какво ще ти кажа, Ангеле: аз съм роден в това село 
Ягодово, за което спомена. Преди много години избягах от тамошните 
вампири комунистите. Животът ми премина в чуждо село, сред чужди 
хора. А онзи, ти както го наричаш серсемин, онзи престъпник, който все 
още мира не ти дава и гризе съвестта ти, това съм аз, Альоша, аз! Както 
виждаш, жив съм, но погледни каква развалина направихте от мен, 
погледни!... За нищо – за някакви си думи. Сега… каква ирония на 
съдбата, когато дойде време да ви потърся, вас, биячите, как да те 
съдя, като сме сватове, как?!... Ето хапчето, с което исках да ти отмъстя, 
но вече ти прощавам. Тя… внучката те спаси… Нека всичко това остане 
между нас и с нас да отиде в гроба. Защо трябва да го знаят? Защо 
трябва да помрачаваме щастието на младите?!

Избутахме го в снега пред вратника му и си тръгнахме. Видях го как 
залази като мечка към къщата си. Едва ли е доживял ден-два, но вече 
толкова много години мира не ми дава. Не мога да го забравя, 
серсемина му!

-Не годините, а управниците бяха такива, Альоша, управниците!... 
Те не бяха хора, а хищници, умствени инвалиди, продажни 
властолюбци. Сега, колкото и да сменят перуките си, вълчите си 
костюми, остават си същите. Не пожелаха поне да се извинят, да 
поискат прошка от мъчениците, не пожелаха! Но… макар и бавно, 
зората се показва. Слънцето ще затопли душите на хилядите 
страдалци; ще проникне сред многото треви и Незабравчето над 
безброй незнайни гробове!... Ще избледнее споменът от ужасите на 
злокобния мрак. Ще заживеят хората пак щастливи, свате, ще 
заживеят!

На дядото покапаха сълзи, от радост ли, от насъбралата се мъка ли, за 
която му напомни изслушаната изповед. Сложи в джоба хапчето, за да 
го хвърли след това в огъня, избърса сълзите, помълча още малко, 
въздъхна дълбоко и подхвана:

                                

-Спохождат ме, как да не ме спохождат, но нали ти казах – свиква се. 
Само един серсемин все още мира не ми дава. Колкото се мъча да го 
прогоня от главата си, толкова по-нахален става. ме смачка. Бях на 
ръба между живота и смъртта. За малко да ме удуши. 

-Добре, ама сега не те ли спохождат в сънищата някои сценки от 
тамошния живот?

-Ами… що! Докараха една нощ от село Ягодово /няма да го забравя/ 
някакъв си престъпник. Ако си виждал по панаирите изправена мечка, и 
той – същински. Вратът му дебел и къс. Главата му сякаш е залепена 
направо на раменете. А ръцете му – мечешки лапи. Як селянин. 
Затворихме го в една килийка със счупени стъкла на прозорците, а 
вънка студ, сняг и виелици. Началникът ми нареди три дни да не му 
отваряме. Една от нощите бях дежурен. Той започна да хлопа, така 
силно бие, че ще изкърти бронираната врата. От него се заразиха още 
двайсетината единочки в наказателното отделение. Започнаха и в тях 
да удрят с налъмите по вратите. Видях се в чудо. Принудих се да отворя 
на новия, за да спре да бие. Спряха и другите. 

-Как си изтърпял толкова време сред тези мъченици, бе, свате?

-Бре, що е толкова станало?! – учуден попита дядо Мито.

-Ще ти донеса – успях да смотолевя.

-Дядо, радваш ли се? – зачурулика тя, прегърна го и затича към 
любимия си.

-Абе… Какво да ти кажа?... Като дойде демокрацията малко я 
понамалиха, но пак е до тавана. За работата преди не ни разрешаваха 
да говорим, но сега при тази свобода, мога да ти кажа. В казармата бях 
във „Вътрешни войски“. След това ме изпратиха за надзирател в 
градския затвор. Там изкарах цели тридесет години. Поработих и като 
пенсионер. 

Зад остъклената преграда имаше много адвокати. В 
канцеларията влезе цивилен възрастен човек с военна стойка 
и чиновничките зашушукаха: “Другаря Ангелов! Генерал 
Ангелов!“

СРЕЩА С ПАЛАЧА

На 19 май тази година, ако ббеше жив, ХРИСТО КЪНЧЕВ 
щеше да посрещне 90-та годишнина от рождението си. Той  
членува в Съюза на писателите земеделци от самото му 
учредяване. Пише разкази и статии публикувани, след 
промените от 1990г.,  във вестниците “Персин”, 
“Земеделско знаме”, литературен сборник “Детелина” и 
др. Роден е в Горна Оряховица, Търновско. Завършва 
гимназия в София. През 1949 г. е осъден на 5 години затвор 
за опит за бягство през граница, а през 1952 г. за 
конспиративна дейност против комунистическата власт - 
на 15 години затвор. След затвора живее и работи в гр. 
София. След 1990 г. работи като шофьор на БЗНС.

През 1990 г. бях отишъл във Върховния съд – военна 
колегия, за да се запозная със съдебното дело, по което бях 
осъден на 15 годни затвор, като член на военна организация. 
Чиновничките, за да ме контролират, ме вкараха вътре в 
служебната част на голямата канцелария, където имаше много 
бюра и седнах, за да чета обемистото дело от три тома. 

В началото не обърнах внимание на новодошлия, пък и не 
ме интересуваше. По нашето дело в 1952 г.  прокурорът – 
яростен палач,  искаше смъртни наказания на половината 
подсъдими.

Новодошлият започна да разказва, че се връща от Швеция  
- бил на гости на внучката си, която живее постоянно там. 
Разказваше за живота там, за пътуването си. Внезапно си 
спомних, че прокурорът по нашето дело беше майор Милан 
Ангелов.

- Да, бях прокурор през 1952 г. Но това беше отдавна.
- А познавате ли това дело? – попитах и посочих трите 

огромни тома на делото, които разлиствах и четях.

- Извинете! Вие не сте ли  майор Милан Ангелов, който през 
1952 г.  беше военен прокурор?

- Вие, гражданино Ангелов, тогава ревяхте срещу 
капитализма. Наричахте предател всеки, който отиваше на 
Запад. Но защо сте изпратили внучката си там, в бедната 
гладна Швеция? Защо не я изпратихте във Великия съветски 
съюз? Защо искахте смъртна присъда на спасителя на 
България Благой Златански, който не позволи турски войски да 
дойдат в България през 1940 г.? Защо искахте смътна присъда 
за Петър Пейчев – поет и той я получи? Защо искахте смъртна 
присъда за Боби Йорданов и той я получи?

- През мен са минали хиляди дела. Но за какво става 
въпрос?

Аз започнах да чета обвинителния акт…………………

- По това дело, господин Ангелов, Вие бяхте прокурор, а аз 
бях подсъдим. Тук е обвинителният акт написан от Вас. Вие 
искахте за мен СМЪРТНА ПРИСЪДА, както искахте смъртни 
присъди общо за пет подсъдими. Съдът осъди на смърт трима 
души и те бяха екзекутирани два месеца след произнасяне на 
присъдата. Тримата убити са национални герои. Ето Ви делото 
– обяснете ми защо бяха осъдени на смърт и убити трима 
патриоти?

Скоро, след този случай, пенсионираха  палача генерал  
Милан Ангелов. Повече не го видях. Но най-много исках да 
получа отговор от палача на въпроса: Защо е изпратил във 
фашистката държава Швеция своята внучка? И защо не я 
изпрати във Великия Съветски съюз – там да живее в 
благоденствие – в рая на земята!

                                    Христо Кънчев

- Да, това е другаря ГЕНЕРАЛ МИЛАН АНГЕЛОВ. Той сега е 
председател на Военната колегия на Върховния съд. Аз се 
опитах да чета делото, но редовете играеха пред очите ми. 
Иначе съм спокоен, прекалено добре владеех нервите си. Но 
тук аз имах пред себе си ПАЛАЧА майор Ангелов. Не можех да 
се сдържам и се обърнах към непознатия:

В канцеларията настъпи гробна тишина. Муха да бръмне, 
ще се чуе.

Пребледнял, Ангелов стоеше скован, уплашен – вероятно 
е очаквал или да го убия, или да предприема някакви 
наказателни действия срещу него.

снимка: Елисавета Трендафилова-Радева

 ИЗКУСТВОТО ЗА МИР

  На 30 март четирима автори на в-к „Литературно 
земеделско знаме“ – Габриела Цанева, Живка 
Танчева, Кирил Назъров и Маргарита Нешкова 
взеха участие във вечер на поезията под надслов 
„Изкуството за мир“, в подкрепа на Украйна, 
организирана от ПП „Обединени земеделци“.

СВАТОВЕ

Стоян Колдов – поет, сатирик, 
писател, земеделец. Роден е на 
26 август 1931 г.  в село 
Лесново, община Елин Пелин.
   Завършил е гимназия в град 
Елин Пелин. За написване и 
разпространяване на позиви 
против комунистическата 
диктатура и окупацията на 
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-Лельо, Миче, а имаше ли вътре нафталин?

-Найдох го  на  пато пред църквата  на 
евангелистите. Рекох си, че е на некоа жена от 
маалата. Таман се чудех ка да я намера и те така 
право при тебека. Божа работа.

-Айде, па весели празници!

Сега вече така ме напуши смех, че едва се 
сдържах. Мислеше, че съм усетила миризмата от 
нейните чанти, де беа на пет-шест метра от менека. 
Ама ми и дожале. Извадих плико и ѝ го показах.

Та гледам я – седнала си пред кащата на сенкя да 
отмори, а накрай нея на едно столе беа струпани 
пликчета секаков калибър с некакви покупки.

-А-а-а замириса ли ти?

ПАНЕРЧЕТО

Да, ама ка влезнах, така се поотказах, оти на 
смена не беше Пена, а другата, дето още и не знам 
името. Не, че и чиним некаков кусур. Че те 
поздрави, че те обслужи, ама некак си така... Докат 
с Пена ти иде и приказката и майтапо. Кат се 
раздума с нея човек, мое да забовари оти е отишел у 
магазино и да си купи нещо, дека ич му не требе.

Та влазам язе и взех да разправям, що съм 
намерила и че съм наумила да ѝ го остава. 
Поусмихна се така, как само она си мое, каза си 
,,кухото“ ,,добре, добре“ и продължи да си гледа 
работата. Тогава хептен се отказах и си пойдох. 
Одих, одих и те ме те пред кащата на леля Мика. 
Она си е баш шопкиня. А па като я погледнеш нема 
как да се не разсмееш – от горе до доле целата е в 
хумор. Па като ги зареди едни... Да се спукаш от 
смех.

Разказ от Шопско

,,А сега де? Чиьо ли е? Щом е на тоа пат, требе да 
е на некоа от маалата. Ама дека да я дира? Ако го 
остава, може да го прегази кола или некой да си го 
прибере. Че го остава у кварталнио магазин, па 
белким некоа си го познае.“

-Лельо, Миче, това панерче ли си си купила?
Она ме погледна без да ме види, па продължи да 

си рови. Изведнаж спре и се ококори учудено.

-Ей сега кат си начерва яйцата, че си ги турна у 
него!

Е,  па убава си е пролетта! Ама не само, дека 
сичко  цъфти и  се зеленее, а оти зафатат веселите 
празници. Оно е Лазаровден, оно е Цветница, па 
подир Великден, Гергьовден... и така ча-а до 
Димитровден.Ората и они стаят некак по-живи, по 
цветни. Маинят зимните дреи и зафатат да щъкат 
навам-натам, да си чистат домовьете, да си садат 
дворовьет.

Зафана да го дири по торбетата, за да ми го 
покаже. Досмеша ме, ама си затраях.

През един таков ден, току пред Великден как си 
одех къде дома реших да не минавам по прекио пат, 
а да поизбиколим покрай чешмата ,,Гайдарец“, та 
да се радвам по-дълго на тая пролетна убавиня. 
Арно, ама кво си одех току на пато пред нозете ми – 
панерче. Едно таквоа манечко, колко да турнеш 
унетре нещо дребно – я солница, я 4-5 яйца. 
Поподминах го, па взех та се повърнах.

Мислим си: „Това не чини млогу, ама таа де го е 
затрила си го е купила с мерак. Сакала е да си турне 
нещо ново на софрата за празнико. Сигур е била 
натоварена бая с найлонови чантета и баш те това 
се е излузило.“

Разгледах го по-подробно. Имаше едно пакетче 
нафталин и некакви блескави частици за украса на 
яйца.

-Лельо, Мичеее, добър ти ден! На пазаро ли си 
ишла?

,,Я-а-а, май найдох таа дека дирех“ – израдвах се 
язе. Спрех се пред вратнико, па подвикнах:

-Е-е-е да-а-а...па си купих едно панерче-е-е...

-А! Те това е! Ама... 

-Да, лельо Миче! Ще посрещнеш празнико с 
нещо ново у дома. Те, земи си го, па си го ползвай 
със здраве!

-Весели празници!

                       Магдалена Велкова

Българинът е човек, който, 
щом му порасне работата, започ-
ва да издребнява.

АФОРИЗМИ

* * *

Човек винаги отива много 
далече, когато не е на мястото си.

Ако си вързан в ръцете, няма 
начин да не оплетеш конците.

* * *

* * *

Всеки се бори да оправи света, 
докато си оправи поло-жението.

* * *

Сянката на съмнението у 
народа идва от многото разтво-
рени чадъри над мошеници.

Човек, чиято дума започва да 
се чува, става глух за околните.

* * *

* * *

* * *

* * *
Отваряй си очите на четири, 

ако си сред ударили кьоравото.

Всеки, останал на сухо, трудно 
преглъща.

* * *

                   Мая Цекова

Най-лесно се перат пари, 
когато се промиват мозъци.

Съм здраво прикована.   
И по сърцето нямам белег,   

Естествено Вера пише и за любовта, която 
винаги повече струва от пустата грижа за хляба.   

защото цялото е рана.

Аз съм поръчала музиката, Животе!   

Тя пише лирика от малка и ако прекалено 
дълго време е мълчала, бездруго е било 
мъчително за една душа, за която „само белият 
лист е утеха“, за едно сърце, претърпяло хиляди 
несгоди, което пише с кръв.   

Свърши ли танцът, ще разтворя крилете  към 
хоризонта на волните птици.

И едно сърце –   огнище. 

За нея тя е готова да ходи по бръснач.   
За Вера това най-съкровено човешко чувство е 

разпятие.   

Вера Костадинова, „Ако аз те поканя на танц“, 
изд. „Светлана Янчева-Изида“, С., 2022 година…

Ето дружеския ми шарж за нея:

И съм платила със сълзици – жълтици.   

Мисля си само при една друга голяма поетеса , 
която познавах – Адреана Радева съм срещал 
такава експресивност:   

Професор Иван Бързаков, изключителен 
познавач на поезията и сам поет, казва за нея, че 
най-характерното е, нейната остра и силна 
експресивност. Вера предава на читателя своята 
умора от хорската злоба и бездушие в очите (в 
истинската литература винаги има нещо 
съсипващо – твърди пак професор Бързаков).

* Когато пътят свърши – разтвори криле.    

На кръста си голям   невидим.   

Песимизмът, доколкото може да обхване 
читателя, всъщност е Змеят, прободен от копието 
на свети Георги победоносец (Любовта), затова 
няма да намерите безнадеждност и скръб.   Освен 
това за разлика от Апокалипсиса на Вечната книга 
на човечеството, Вера дава изход: разтърсване по 
мъжки на този свят, който спи.   Сега остава да 
видим полета на Вера Костадинова към хоризонта 
на птиците. 

Нямам нищо.   

Започвам необичайно за рецензия, но самата 
Вера Костадинова е необичайна.   

Минимум думи, максимум образност на 
мисълта.

Не съм богата.   

Приятен и продължителен полет, Сърце!

А чистотата на мисълта при Вера е момината 
сълза, чиста и бистра.  Чуплива като фин 
порцелан, Вера споделя:   

Но не и Апокалипсис. Макар да я боли за 
болното ни време в което часовници без стрелки 
отмерват мъртви секунди. При нея Разпятието е 
пътят към Възкресението. 

И като истински талант, Вера не пише за себе 
си – всеки неин ред е послание.   И ето 
необичайното: тя не знае да пълзи и внушава това 
на читателя, не знае стоене на колене, не иска 
проправена пътека, иска само път по който да 
върви, плаща цената, каквато и да е и с това се 
родее с онова вечно, завещано ни  от бог Хермес: 
Всичко е движение!   Но добавя, че трябва да се 
върви към върха, не може от друго място да се 
пуска чиста мисъл.

Едно платно –   небе.   

При Вера Костадинова има и онова, което 
толкова рядко може да се намери в днешната 
лирика – афористичността.   

* Птиците се спъват по земята – трябва им 
простор. 

*  Единствено в мечтите си сме свободни. 

                      Борис Цветанов

Не ставай мезе за чуждата ракия! 

* * *

В чуждата каруца своята кобила не 
впрягай!

* * * 

* * *

* * *

* * *
Мисълта на злосторника никога не спи.  

Силната ракия не е за слаби пиячи.

Мръсната съвест даже Мистър Пропър не 
може да почисти. 

      Планимир Петров

НОВИ КНИГИ
ТАНЦЪТ ПОД РАЗПЯТИЕТО

 gabriell-e-lit
„Тясна пътека през душата и света“ на 
Димитър Анакиев е една наистина 
стойностна творба - красива като 
литература, честна като гражданска 
позиция и много информативна като 
фактология, но може би най-важното, 
най-ценното – с един уникален дух, който 
доближава читателя да автентичната 
японска естетика, философия и до онова, 
неуловимото, което прави Япония 
именно Япония, но й дава и ново, 
съвременно и общочовешко лице.

         Габриела Цанева, издател

Нови книги 
на издателство

Ритъмът в поезията на Снежана 
напомня влак преминаващ през сезони, 
врати и светове, ту забързан в търсене на 
смисъла, ту заглъхващ в далечината на 
спомените. С отгръщането на всяка 
страница, книгата следва това неотменно 
движение към неизвестността на пътя, с 
низ от срещи и сбогувания, поражения и 
полети, самоти и споделяния. 

В стихосбирката ѝ „Отвътре навън”, е 
въвлечена цялата гама от сетива на звуци, 
цветове аромати, вкусове, текстури, 
светлини, предусещания… Всички те 
напомнят на знаци - по един непознат но 
интригуващ път, които водят читателя на 
пътешествие през времена, метафори и 
алегории. От загадъчни съновидения до 
препратки към вечни литературни образи 
и автори, пътят води през бурната морска 
шир до небесни тела и съзвездия, а после 
се впуска в битките на личното търсене с 
неподправена  искреност. 

Стиховете на Снежана Стамова са 
изящни в своята образност и пищни с 
богатството от думи, някои за жалост - 
отпаднали от ежедневието ни. 

„Отвътре навън” е вълнуващ поетичен 
дебют, който кара читателя да очаква с 
нетърпение и с всичките си сетива нови 
стихове от Снежана Стамова. 

        Белла Бенова, рецензент

    Ванчо Михайлов многократно е казвал, 
че основната и единствена българска 
политика в Македония е „да се Маке-
дония отдели политически от Сърбия“. 
Това означава да я отделим и от Русия. Това 
означава подкрепа за присъе-диняване към 
ЕС. Подкрепа на Петков.  

                    Димитър Анакиев

ПОДКУПЕНИ ПТИЦИ

Подкупени 

на Иван Михайлов (1896-1990)

    Да вярваме ли на Ванчо Михайлов или 
на Каракачанов, Радев, Костадинов и 
Нинова?

патриотично.
птици - чуруликането им

ИЗРАЖДАНЕ 

няма бариера 
да правиш кариера 

своите топейки  
за копейки! 

Нашенска намера:  

фарисейски – 

ИМА ТАКИВА ПРОТЕСТИ

в непреодолима 

и силата му бе голяма!

НАЧАЛОТО НА КРАЯ

За нация  

реанимация 

и ония  

-А днес, в туй време ново?

понякога са тест и   

ИНФОРМАЦИЯ

душата ти, обвита в тайнство!?

изход има: 

За книгите си нямат грижа    

лишават и от глас, от стон.

по божия воля и закон.

родена от хуманна власт.

КЪМ ПРЕМИЕРА

но в коя посока е /незнайно/,

между агресорите и Европа,

-В началото бе слово   

Ние сме равноправни граждани

предписва доза инквизиция

Заливат го със информация

по някой щекотлив въпрос

Безсмислени протести, 
организирани/платени/ от тия 

за глупост и за простотия.

ЕМИГРАЦИЯ!

-Думи нямам!

БЕЗГРИЖИЕ

                  Бодил Розин

КОРНЕЛИОВЦИТЕ

Разкрачили се бодро, на широко

ала никой не чете!

подмокрят се със недоверие
като съюзник в периферия.

знаят: българите всички пишат, 
авторите днес, че те    

Сърцето ти било в Украйна,

           Боян Балкански

АНОНИМНИЯТ ДРУГАР

  

За всяка гражданска позиция

Законите са сляпо раждани,

другарят с анонимен пост.
Проводник е на демокрация, 

внедрени пипала сред нас.

            Мирчо Момчилов

обезцветява ги до бяло,

връща ехото и увенчава, 

                       Снежана Стамова

топовен тътен, 

ОТВЪД БЕЗМЪЛВИЕТО

до  хребета на лявото ми слепоочие. 
От покрива на небесата до подножието,

но кулите проплакват, 
и дъжд потича безнаказано. 

Облачни кули издигат се 

По склона, една осиротяла истина
остава без пристанище. 

място за прострелване.

И цялото небе в зенита на ноември, 

изминавам  разстоянието мислено, 
и някъде по пътя се заключвам в шепот,

Обезмълвява думите, 

се настанява в най-доброто

превръща пулса в цял един, 

най-сляпото ми слепоочие
със хало. 

ДАРЕНИЯ

БЛАГОДАРИМ ВИ!

за в. “Литературно земеделско знаме”
Димо Димов – 50,00 лв.

Живка Танчева – 20,00 лв.

Скъпи приятели,

АФОРИЗМИ


