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И трите повличат уморени крака по пътя си.

Идва на 14 април 1903 година. Идва в с. Ени 
чифлик, до топлото море, в присъединената от 
Турция, но заселена и от гърци българска земя. 
Момчето се ражда под двойно иго. 

То още не знае, че идва на бял свят, на родна 
земя под чуждо робство.

„Па да сме влезли, а?”  запита едната.

Когато гръцкият поп провесва дългата си брада 
над лицето му, кръстникът промълвя „Георги”. И 
то, което орисниците орисаха само да определи 
съдбата си, стана Той  Георги /Земеделец/.

Затова името му грее в много сърца. Вярата му 
пламти в много души… 

„Ами… момче е. Нека то само да си определи 
бъдещето”  отговори й Черната шамия.

Прозорчето от изток се отваря. Зората събира 
сноп от разпръснатите си светлинки и ги праща в 
стаята. 

Задават се три прегърбени старици. Главите им 
са закрити с разноцветни шамии.

Лъхва и Беломореца. Той помилва ново-
дошлото, погали го бащински и се разигра на север.

А момчето в пелените не чу, не видя. И остана 
само да определя съдбата си.

Занапред Той ще се бие, ще пада и ще става, ще 
губи и ще побеждава в битките със змейове с 
кафяви люспи, змейове с червени люспи, но никога 
не ще се предава. И ще се бие винаги за народа, за 
българския народ, за България…

Глухо е във Вашингтонска болница. Сряда, 29 
ноември 1972 година.

Пред погледа е залез.
Няма полъх от Беломореца. 
От 69 напълно изживени години, само непълни 

25 са в България. Останалите  по чужди земи, гонен 
от свои и от чужди. Бит, но непобеждаван. И винаги 
с народа, с България в сърцето…

Ориснициге го бяха подминали. И той сам себе 
си ориса в борбата за свобода, независимост, 
справедливост.

от Искър 
Шуманов

САМ СЕ 

ОРИСА

eсе 

50 години от кончината 

на д-р Г.  М. Димитров

15.04.1903-28.11.1972

Петко учи в местно килийно училище, а после – в Свищов в прочутото училище на 
Васкидович и Христаки Павлович.

Петко е баща на общо осем деца, сред които са политиците Иван Славейков и 
Христо Славейков, публицистът Рачо Славейков и поетът Пенчо Славейков.

Петко Славейков е роден на 17 ноември 1827 във Велико Търново, в дома на Рачо 
Казанджията. Майка му, Пенка, умира при раждането, а той е спасен по чудо. Дядото на 
Петко Славейков е от Банско. Заради убийството на турчин, който го принуждавал да го 
пренася на гръб през река Глазне, е принуден да избяга и се преселва в Търново. 

Славейков е първият новобългарски поет-лирик, автор на стихотворения за деца, 
педагог и учител, фолклорист и познавач на цялото ни народно творчество, като 
специално внимание отделя на пословиците и поговорките, които събира през целия си 
живот.  Той е изключителен общественик, дейно участва в борбите за българска 
Екзархия. След Освобождението заедно с Петко Каравелов създават Либералната 
партия,  ненадминат оратор.   Бил е председател на Народното събрание (1880) и 
министър в няколко правителства. 

          

За да изрази недоволството на българското население от гръцките владици, написва 
сатиричното   произведение „Прославило се Търново със славни гръцки владици“, в 
което остро ги изобличава. Творбата сериозно разбунва духовете в старопрестолния 
град. То става повод да бъде преследван от гръцките владици, където и да се установи. 
Възрожденецът обикаля почти цяла днешна северна България като даскал, 
разпръсквайки светлината на просветата и културата. Навсякъде  върши общонародна 
работа – събира фолклорни материали, просвещава населението и т. н. Това изиграва 
голяма положителна роля за запознаването му с бита,  езика и фолклора в различните 
области на страната. Обиколката му в различни краища допринася за дейността му като 
фолклорист и строител на българския език. 

Петко Рачов Славейков е основоположник на българската възрожденска литература 
и публицистика. Първите му книги са издадени през 1852 година –  „Смесена китка“, 
„Песнопойка“ и „Басненик“.  Като творец върхът на неговия гений е поемата „Изворът 
на Белоногата”, в чиято основа е народно предание. Тя е написана през 1873 година и 
самата чешма, на която е кръстено произведението, съществува и се намира в 
покрайнините на град Харманли.

Петко Рачов Славейков е виден общественик, поет, просветен деец, публицист, 
издател на едни от най-важните и четени вестници за възрожденския български народ, 
както преди освобождението, така и след възстановяването на българската  държава  

Едно от най-популярните произведения на Петко Славейков е поемата „Изворът на 
белоногата“, написана през 1873 г. Образът на Гергана е събирателен образ на 
българката. В него е концентрирана силата на духа и ̀, обичта ѝ към родината,  към 
родния  край, към родителите и любимия Никола, към красотата на българското село. 
Поемата събира всички онези неща, които Славейков е сметнал, че биха могли да 
обединят и събудят българския народ в дните преди последните борби за свобода. 

На 16 години вече учителства в родния си град. 

Петко Славейков е и първият български автор на басни, като превежда и адаптира 
към българската действителност чужди автори. Възрожденецът е незаменим и със 
своята издателска дейност. Огромна и много важна е работата му по списването и 
издаването на всички вестници, поддържали духа и волята за свобода на българите. 
Негов е сатиричният вестник „Гайда“ (1863-1867 година), най-авторитетното и широко 
разпространявано издание на Славейков е вестник „Македония“. Първият му брой 
излиза през 1866 година. През 1872 година е спрян от властта след публикацията на 
статията „Двете касти и двете власти“, а самият му издател е арестуван. Издава двата 
вестника по време на престоя си в Цариград, заедно със списанията „Читалище“ (1872 – 
1873 година), „Звънчатий Глумчо“ (1873 година) и „Костурка“ /1874 година/, първият 
хумористичен вестник „Гайда“, първото списание за деца „Пчелица“, първото 
списание за жени „Ружица“… Той е един от първите преводачи на Библията, преводач 
на Езоповите басни.        

195 години 

от рождението 

на Петко Р. 

Славейков
17.11.1827 – 1.07.1895 

ОСНОВОПОЛОЖНИК

НА БЪЛАРСКАТА ВЪЗРОЖДЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

пак ще кажа и с това ще да свърша.

пред други сме тихи, мирни, покорни...
Все нас тъпчат кой отдето завърне,

а всякому мерамът е развала...
Не сме народ! Не сме народ, а мърша,

Помежду си лихи, буйни, топорни,

Само знаем и можеме, и щеме

И не знаем, не можеме, не щеме
да работим за себе си със време.

                  П. Р. Славейков

един други злобно да се ядеме...

                                                    1875

„Аз не зная! Аз не мога!“ – общ е глас.

щот сме туткун, щото не сме кадърни...
Всякой вика „Яман ни е нам хала!“ –

Не сме народ, не сме народ, а мърша,
хора, дето нищо не щат да вършат.
Всичко тежко, всичко мъчно е за нас!

Роден е в с. Драганово, Великотърновска 
област на 2.11.1918 г., в семейството на 
учител. Завършва гимназия във В. Търново 
и право в Софийския университет. 

Асен Разцветников е надарен със са-
мобитен поетичен талант. Започва да пише 
стихове още като ученик. За първи път 
печата в сп. „Българан“. Първата си 
стихосбирка „Жертвени клади“ издава през 
1924 г. Тя отразява Септемврийските съ-
бития от 1923 година.

След септемврийските си балади, пое-
тът преживява криза, в която се отразяват 
разочарованието и неговата болезнена 
свръхчувствителност. Подобна криза пре-
живява и след 09.09.1944 година. Като изход 
от мрачните предчувствия и черни мисли 
Разцветников започва да пише за деца и през 
30-те години на миналия век се отдава 
предимно на творчеството за деца. Издава 
няколко книги с гатанки, стихотворения, 
залъгалки и приказки. Става любимец на 
малките читатели.

Изявява се и като отличен преводач от 
старогръцки, френски и немски език. 
Широката култура, яркият поетически 
талант, неговата етичност и деликатност в 
отношенията правят Асен Разцветников 
една от най-значимите фигури в бъл-
гарската култура. Но по времето на 
политическа партизанщина и натрапване на 
литературната посредственост той е 
недооценен.

                                                         

 125 години от 

рождението на 

Асен Разцветников

ЦВЕТИСТАТА 

ПОЕЗИЯ НА РАЗЦВЕТНИКОВ

2.11.1918-

30.07.1951

НЕ СМЕ НАРОД

Паметникът „Изворът на белоногата” 
край Харманли

Кирил Назъров

Божий син се роди!

Пръв овчар тъмнокож   

ръси мир и любов над света.

ЙОЗЕФ МОР

Спи покрит с пъстър пош   
младенец златокъдър и свят,   

СВЕТАТА НОЩ

а над него родители бдят.

твойта ясна усмивка в нощта 

чу как вред над повя, планини  

Тиха нощ, свята нощ!

Спи Ти, скъп младенец!

Тиха нощ, свята нощ!

чудна ангелска песен звъни:

Тиха нощ, свята нощ!
Божий син, светъл вожд -  

О, Спасителю благ!„

      Превод: Асен Разцветников

ДАРЕНИЯ

Иван Гълъбов – 50,00 лв.

за в. “Литературно 
земеделско знаме”

Велико Златанов – 50,00 лв.

Тома Томов – 50,00 лв.

Страхил Андреев – 5,00 лв.

Босилка Косева – 20,00 лв.

Скъпи приятели,

Добрин Костов – 10,00 лв.

БЛАГОДАРИМ ВИ!

Сабина Бончева – 20,00 лв.



Литературно земеделско знаме, бр. 4/2022 г.

Димитър Южнянин – 16 октомври

Кирил Назъров – 2 ноември

Надежда Цанева – 14 октомври

Ана Василева – 23 октомври

Георги Козарев – 6 ноември

Тодор Цанев – 11 декември
Живка Танчева – 14 декември

Цоньо Неделкин – 16 ноември
Георги Пеев – 4 декември

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН!

на всичко написано!

С пожелание за здраве и 
неeзабрава

БУДИТЕЛИ

На Вас дължим години благотворни.
Събуждахте заспалият ни слух…

Поклон пред Вас, будители народни,
пазители на българският дух.

На Вас дължим слово, памет, вяра,
оцелели в трудност и беди,
че Вий рушихте иго черно,
нерадост, тъмнини…

Поклон пред Вас, будители достойни,

над които зимно слънце свети.

                     Харалан Недев

СРЕД БЯЛОТО БЕЗМЪЛВИЕ

Стоя безмълвен,

Планинска тишина!

Днес в снега машини гърмолят

Простор!

Стоя опиянен

с дървените плазове, с конете,

                               Любен Лалев

друг се връщаше за празник светъл.

часовника със своето тик-так

Още виждам селските шейни,

учители, апостоли, светци…

 

Природата с душа 

Едно величие неизразимо

литнали през снежни равнини,

 

Както в руската безкрайнина

някой тръгваше на ранина,

блести с вълшебство
несравнимо,
с кристална белота!...

на онези дето ги обичат!

с очи просторите обгърнал.

във бяла светлина

възроден и окрилен.

прегърнал тоя хубав земен ден!

ШЕЙНИ

                          Цоньо Неделкин

пееха и в моя край звънчета –

ала още живи са в сънят

НОВОГОДИШНО

за някой радостна, за други тъжна,

Ще дойде с радост Новата година,
отново да направи своя кръговрат,

и шейни забързани не тичат,

ще дойде и ще си отиде пак.

Във вечната обител на всемира

годините отмервал в календара
завинаги ще и постави знак.

ще се изпълним с нова светлина.
а ние с мечти по идващата Нова

Ще дойде с радост Новата година,

Ще драсне диря Старата година

със наздравици, веселие и пир,
с тостове за дълголетие и здраве,
с упование за щастие и мир.
 

с добрата си и лошата страна,

                           Живка Танчева

Със стихове. Защото те ни свързват

Отиде си преди да се усетя

Милена Филипова-Френкева

ПРОЩАВАНЕ

Живот, сред суетите си забързан,

в памет на поета Иван Селановски

не може да ни дава дързък тон.

Духовно е имането, което

и липсата ти как да разреша?

остави ми като добър баща.

в свободен поетичен хоризонт.

В ПАМЕТ НА 
ИВАН СЕЛАНОВСКИ

сияе в искроцветна вис.

КОЛЕДНА НОЩ

танцуват със дечица мили,

И пухкави снежинки – меки
се вие белоснежен дим.
Над тъмносивите пътеки

застилат белия килим.

посред вълшебен фойерверк,
Шейните лунни – златокрили

     На милите ми внуци

И с млечна красота простора

а с тях и снежният човек!

шуми край него мръзнал лист!
Шаро, вързан, лае в двора –

И коледна елхата свети,
под нея приказни неща –
за Боби, Иво… Силва, Цвети…
Красива е на Коледа нощта!

              Иван Селановски

Поезия

Преходно време минава,

съборило бащин комин…

Бродим слепи в застоя
с огради железни и гнет.
Падаме в сянка от зноя,

Злото ни пак покорява,

РЕКВИЕМ

преходно време от дим.

без да се вдигнем напред…

Помилвайте десетките ми рани…

пак време сурово и бурно.

Когато луната изгрее,

Не ги мислете моите делници.

вятърът тихичко пее

към мен, но осъждам ги за другите…

Кошарите още ни дебнат

за мъртвите тук – без вина…

и аз за себе си друго не изричам.

Очакваме звездна комета

за безхарактерна и глупава…

Невзрачни, жестоки, бездуховни –

че мълчаливо ви мисля и обичам…

Не ме мислете за наивница,

щурецът още немее.

погнусена от гнусните им плетеници

обичах с вярата – чак до лани…

че съм Ви обичала без повод, от жал.

 

Вгледайте се в мен: Една заслуга –

И такава да съм – има ли значение?

Прощавам им, че бяха злобни

                    Милка Пешева

а те все да са царе, царици…

В прашните сухи полета

златни искри да разсее.

кървава, мрачна и зла –

Важното е, че много Ви обичам!

Мъртвите учудени гледат –
от детство отминало, трудно.

И НА СЕДЕМДЕСЕТ…

Не искайте от мен да бъда друга

остават обичани от мене още.

          Маргарита Нешкова

И тези, че и вятърните мелници

Не ме мислете, забравете,

Грешните ми помисли простете,

крачката им да е все блажена,

с душата си – наивно откровена

Богове, създали  ме от Дух и кал.

Тръгна си от нас на 25.12.2021 г.. Беше 
председател на Съюза на писателите земеделци 
от самото му учредяване до тази дата. През 1950 г. 
е осъден на 12 години лишаване от свобода за 
дейността си като земсист и за написване на 
литературни творби против властта.

що драскат ни прозорците и щорите.

КНИЖКА

 

Живецът й е там на Беленската дига,

ЕДНА ГОДИНА БЕЗ 

Той ни напусна на 11.12.2021 г. Роден през 
1940 г. в гр. Козлодуй, където е работил и живял. 
Произхожда от будно земеделско семейство. 
Убеден земеделец, членувал  в БЗНС – Никола 
Петков и СДС. Оставил ни е ценни книги, 
посветени на четата на Христо Ботев и на 
Козлодуйския край. В Съюза на писателите 
земеделци е от самото му учредяване.

вървяла с младостта ми по затворите!

Защо се свидите? Грошове ли не стигат?

Приятели, купете си и моята книжка –

НИКОЛАЙ ПАЧЕВ

ЙОРДАН БОРИСОВ

Смъртта се киска в нея под ония вишки,

тежи ми, както старостта на дядо ми.
Вземете си от моята незавидна слава –
„Душа под ключ“ – заключена от гадове!

Тогава тъй, „за Бог да прости“, вземете!

От питата ѝ, отчупете си с два пръсти!
Налейте си от виното ѝ кърваво!

това било е винаги най-първото!

                               Йордан Борисов

А който иска Свобода – да се прекръсти –

Купете си „Кюмюра евтино го давам“ –

де мъчеха да ни затрият семето!

ОТ РОЖДЕНИЕТО НА: 

ЦВЕТАН ЦЕКОВ

100 ГОДИНИ 

Роден през 1922 г. Произхожда от бедно селско 
семейство, в което на почит е музиката и 
човешкото достойнство. Завършва Висшата 
музикална академия в София. Още като студент е 
музикант в Царския духов оркестър.         

Той е един от учредителите на Младежката 
земеделска организация в родното си село, а после 
активен член на БЗНС и БЗНС – Н. Петков. За 
„вражеска дейност“ през 1951 г. е осъден на 20 
години лишаване от свобода. След затвора, където 
престоява почти 10 години живее в гр. София. 
Работи като строителен работник, а в края на 
трудовата си „кариера“ като овчар в родното село.   

Сега е печална сива есен.
Капят обрулени листата.
Вятърът пее зловеща песен

жалби свиват душата

Разкаляна зъзне земята…

                                      Цветан Цеков

пред замъгленият ми взор.

Блянове и светли надежди

В моята съдба опечалена

прострелян ме чака гроба.

Над затвора - черни врани на ята

отлитат от моя затвор

из голите вейки на гората.

като изплашени гълъби

от черни страдания обгорена.

с грачене предвещават прокоба.
Може би, в снежната люта зима,

Нека силно струи, да ме пари

със дивите турски пълчища.

Във боя как гине юнака,

Над мене – моя закрила,

ОТ РОЖДЕНИЕТО НА: 

   

в гърдите с кама – из засада.

   ИВАН ГАНЧЕВСКИ 
Роден е през 1932 г. в с. Веригово, 

Пловдивско. Той е учител, но в края на 
1953 г. е задържан от органите на 
Държавна сигурност и за „конспиративна 
дейност“ е осъден на 15 години затвор. 
След затвора живее в гр. Хисар и работи 
като строителен работник. 

Жестоко врагът ме промуши

       с наслада.

Как кървави битки водили

Запей за хайдутите стари

За чест поругана мъстили,

В нощта зора не дочакал

СЕСТРИЦЕ, ЗАПЕЙ

90 ГОДИНИ 

Но, сестро, запей – ще те слушам

       в Балкана.

       за родни огнища.

червената рана.

       и храбро паднал.
Побързай, че сетните сили

трицветното знаме развял.

догарят… В очите – тъмней…

       сестрице, запей! 

                         Иван Ганчевски

не люлеят –

Като рана

не галят ухото,

и тръгнеш

Стихове

ала не тръпнеш от страх.

да се изправиш

КАМШИЧНИ СТИХОВЕ
Има стихове гдето

не политаш от тях.

камшични,

са те.

които бичуват,

Дават ти сила

по широкия свят.

             Вера Костадинова

като че злато сипеш даровито!

А горе под корията,  със плуга

О години съдни! Кой ви повелява

седенки зимни и завет съдбовен!

И тъй си дъхав - кър мой теменужен,

                            Стоян Михайлов 

до трапеза дълга под лозници вити...

сте селяшка мъка за сърца честити!

В сърцето стенеш с песен за вретено –

Бликащи с живот села да намаляват,

Вий нивя безкрайни с жито плодовило

прочувствен спомен за живот духовен...

преваля бавно Слънцето сърдито...

Дочувам днес вдовишки плач далечен

по път на ранобудника обречен!

и плачат тъжно, сякаш смерч преминал?

събрал в душата  мъката терзана...

И няма за селякът орис друга -
да слуша морен птиците запели...

в гърди ми палиш нелечима рана!

бразди чернеят след воловци бели...

Огнище свидно, тъй изпепелено –

Там хоро е гайда сватбено извила, 

По икиндия отдих пък е нужен –

Ти бащин огън не светлееш вече –

този китен остров скръбно да загине?

ЕЛЕГИЯ ЗА СЕЛСКОТО ОГНИЩЕ

Когато, мамо, в снимки те погледна -
докосвам се до селското огнище...
То символ е на съдбини победни –
народен дух сред чернозем отприщен!
Там менци на кобилици светлеят,
понесени от рамене момински...
Очи ергенски над мустаци греят –
идилията тъне в глъч детинска...
Коли скрибуцат в утрото сънливо
и кукурига ран петел далечен!
Гласът му с говедарски вик се слива

ЕХО
Пустинята живее своя свят

на радост беден и на смърт богат,
чудовищно горещ и непонятен.

оскъден, упорит и необятен,

И само плахи стръкчета живот,
незнайно как във ада оцелели,
напомнят на безоблачния свод,

огряна от усмивката на разума,

човешките идеи и дела
да приобщи към своята симфония

                           

Всред хаоса безкраен на света

                          Петко Иванов

и тяхната несбъдната хармония.

блуждае и зелената Земя,
със самота и красота белязана.

че се надяват и не са умрели.

Мъчителен копнеж на вечността

но в карцера сред четири стени

Твоята гневна клетва, вместо тост,

След всяка  нощ идва ден и пак –

И тази вечер пак ще отзвъни.

стрелките със невидима ръка.

ВЕСЕЛИН БАТАНОВ 

Ще си замине Старата година,

ще пиеш ти сълзите вместо вино.

с релефна ясност във ума откроен

Роден е през 1932 г. в с. Овчарово, Шуменско.  
Заради антикомунистическа дейност преминава 
през ада – о. Персин, Белене.

ПИСМО

И ужасът на немия въпрос –

ще пита мълчаливо: Докога?
Времето спокойно ще придвижва

ще срещне тишината и покоя.

И дните в календара ще се нижат…

във мисълта натегналият факт,
че неживян, животът си отива…

със мрака ще се връща натрапчиво

                            Веселин Батанов

с кучето си - лай и смях...

като сърцето ми. 

и жадна съм. 

Скреж покри дърветата.

бях

СКРЕЖ

Уморени заспаха.

Някога тичах

Сняг заваля 
и съвсем побеляха.

под тях –

Днес съм сама. 
Скреж покрива лицето ми –
снежинките стават сълзи...
Сълзите замръзват –

Сляпа капка -
вървя между преспите

Заскрежена 

и брезите –
бяла съм,
сливам се 

Затварям очи.

Както преди –
когато превръщахме
скрежа в звезди...

с тях.

                                   Надежда Цанева

осланена...

А снегът все вали и вали...

Наши юбиляри
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На премиерата на Алманаха „Под лъчите на 
слънцето“ ми подариха три поетични книжки в 
издаването на които има пръст нашата уважавана 
колежка Дарина Цветкова - член на Съюза ни от 
самото му учредяване, сега и председател на 
Художествено-творчески клуб – Зверино. На две 
от книжките тя е редактор, а това са: “Изповед” на 
Стефчо Василев и „Пъстро герданче“ на Иванка 
Колева. На третата книжка с поетична проза – 
„Абсурдите на новото време“, от Иванка Гьонова е 
направила компютърната обработка.

Авторката не крие, че е живяла преди про-
мените добре и съвестта й е чиста, защото на 
никой не е сторила зло. В книгата е отделила много 
място на нейни роднини, приятели, съграждани от 
Зверино като Иванка Драганова, Христина 
Цветкова, Борис Кръстев и др.; на Костадинка 
Иванова от гр. Мездра, на бай Георги от с. Лик, на 
мама Божка от гр. Пловдив и др.

„ПЪСТРО ГЕРДАНЧЕ“ на Иванка 
Колева е единствената й за сега стихосбирка. За 
Колева Дарина Цветкова споделя: „Иванка е един 
много добър човек: отзивчив, милостив, със-
традателен и най-вече весел. Тя не изпада в 
отчаяние в трудни ситуации, а се бори да ги 
превъзмогне. Винаги е готова да откликне и 
помогне и на друг човек в беда, затова е и 
незаменим другар…“ Има доста стойностни, бих 
казала, знакови за нея стихотворения. И четем: 

 Няма по-игрива

   /„Българка“/

 че името на Ботевата майка нося,

за единия хляб насъщен

ще се надбягват до безкрай!...“

„АБСУРДИТЕ НА НОВОТО ВРЕМЕ“ 
е седмата книга на Иванка Гьонова, родена  
през 1948 г. в с. Очин дол, община Мездра.  

Избори им дай –

ще тича всеки ден намръщен,

Живее в с. Зверино, където е и член на ХТК 
„Факел“. Творбите ѝ са пропити с ярка гражданска 
позиция и протест – актуална критика на днешния 
агресивен ден, на самозабравилите се управници, 
на войната: 

„Украинците са богат и борбен народ.

власт, пари…

„Няма как да нямаме проблеми, 

„Потоци от изплашени хора,

Трудно се унищожава вяра и род….“

жестока, братоубийствена

 от българската ни шевица,

 от българската ръченица.

 „…има истина една – 

че политиците си имат друг интерес –

Земята може в огън да гори.

  Преселени от някъде в света,

отчаяни търсят спасение….“

в съседна нам страна….“

 Няма по красива

  Възхваляват нашата земя,

 България е най-красивата страна!

„На всичкото от горе – и война,

ще си ближем цените солени,

  България втори дом зоват.

  играят нашите хора.“ 

 * * *
 „Горда съм, 

           че българка съм се родила,

 и на Добруджа със златната пшеница,
 песни български, че пея 

           Горда съм,

 

 и по български се трудя, а не прося.

 и в прегръдките на Стара планина живея.

           родолюбието на дедите наследила.“

 Гордея се със българската ръченица

„ИЗПОВЕД“ от Стефчо Василев. 
Това е втората му поетична книга. Той е роден 
през 1952 г. в с. Игнатица. Живее и твори в с. 
Зверино. Стихосбирката се издава със спон-
сорството на община Мездра. Една сърдечна, 
интимна любовна изповед; звучна и тъжна 
лирика за упадъка на българското село, в която 
очарователни природни картини и хора с 
родолюбив дух, като този на автора, носят вяра и 
оптимизъм, че българският земен рай ще се 
възроди отново. 

и прегръщам роден край.

Птиците лудуват в утринния полуздрач

Спи гората с оредяла шума,

Залюля се гъста, горска шир…

и дочува се отнейде песен на косач.

„Зимен вятър пак мъгли подкара

      „Сянка в небесата – облаци безспир.

На добър час и на тримата автори, в тяхното 
дръзновение и творчество! Здраве и късмет…

Цитирам:

аз се връщам от далеч, забравен

   

през баирите се спуска мрак…

В клоните развени вятърът играй –

Ах! Не е тъжен тоз шубрак!“

край, ти мой, забравен, мой обичан край!“

                      Маргарита Нешкова

и на конче с тях играй,

Връхлетя ме мисълта коршумна:

Нови книги

след скърби идва радостта.

в своето русло все така.
След зима идва знойно лято,

   

ПОВТОРЕНИЕ

До вчера бяхме дечурлига,

Тече реката дълголетна

днес пленници на старостта.

ДА СИ СПОМНИМ…

От семето се ражда плод.

ПЕТКО АТАНАСОВ е роден на 1 
октомври в с. Згалево, Плевенско. 
Произхожда от средно земеделско 
семейство. През 1960 г. завършва 
Ветеринарно-медицинския институт в 
гр. София.  Двадесет години е хорист в 
хор “Гусла” - София и е носител на 
златен медал за школувано пеене. След 
промените е член на БЗНС – Н. Петков и 
на Съюза на писателите земеделци в 
България още от учредяването му. 

Плодът в утробата си крие семе.

Часовникът ритмично чука,

Играят багрите на залеза,

За кой ли път това повторно
угасват слънчеви лъчи.

ще срещат моите очи?

            Петко Атанасов

години и живот, и време…

            /31.03.1981 г., гр. Сливница/

отбройва дните, младостта…

Тъй в цикли всичко се променя -

СЪБУЖДАНЕ
Насреща гърми водопада
от снежните луди води

планинските здрави гърди.
и чувствам, как дишат прохлада

от дългия тягостен сън,

ПЕТЪР ИЛИЕВ е роден на 27 
октомври 1927 г.  в с.Згориград, 
Врачанско. Произхожда от бедно 
селско семейство. Висше образование 
завършва в гр. Свищов – „Стопански и 
социални науки“. Учредител е на З МС 
в родното си село, а като член на 
Областното ръководство на Мла-
дежката организация – Враца спомага 
за учредяването на множество мла-
дежки земеделски организации в 
областта. Тази си активна дейност 
продължава и след 1944 г., за което 
получава и своето наказание… След 
промените членува в БЗНС – Н. Петков 
и в Съюза на писателите земеделци от 
самото му учредяване.

Раздра се сребристата риза
и тих ясен ден затрептя,
и с радост огърлици наниза

заслушани във висините,

от слънце, мечти и цветя.

Събуждат се сънни горите,

                     Петър Илиев

ще звънне ли пролетен звън?

ТРИ НОВИ КНИГИ Издателство gabriell-e-lit
В паметта ни

Тук става дума за друго – за дълбокото преживяно преосмисляне на темата за любовта в 
цялата ѝ дълбочина и многопластовост. Стихосбирката съдържа 50 лирични творби, 
посветени на любовта и обширно предисловие на автора, което, освен въведение в темата и 
своеобразна теза, която поетът сполучливо доказва, е и любопитен щрих за читателя, даващ 
ни възможност да се запознаем с определенията и философията за любовта на две 
изключителни личности - Айнщайн и Линкълн.
 „Спри да те прегърна“ е двайсет и третата стихосбирка на Тодор Билчев и десетата, която 
излиза със знака на изд. gabriell-e-lit. Цялостният дизайн на книгата и корицата е дело на Г. 
Цанева, като за целта са използвани нейни авторски картини, нарисувани за случая.

Тревата буйна се коси!
И лудо вино ми налей.

Тодор Билчев

Развей пак къдрави коси.

Живота бурен се живей!

което после става креп?

да бъдеш стара, мила, ти.

И пак ли пусна туй перде,

Аз моля те, недей, недей

Че само младостта живей.
А старост е с броени дни.

Къде отидоха, къде
изгарящите чувства в теб?

с любов ще радваш старостта.
Страхувам се, че някой ден

И само мен, и само мен
ще ме обичаш във страстта.

СПРИ ДА ТЕ ПРЕГЪРНА

„Спри да те прегърна“ – една дълго чакана и дълго 
обмисляна от поета книга. И може би – дълго носена, дълго 
писана. Не като конкретни стихотворения, защото Тодор 
Билчев не е от творците, които трудно пишат и трудно 
намират думите и темите си, напротив. Богатството на теми 
и лексика са характерни за творчеството му.

„Любов и свобода“, втора стихосбирка на младата 
учителка Веселина Башова е своеобразна лирическа 
палитра, в която поетични фрагменти се вплитат с 
танка и хайку стихове, за да изградят един чист и 
чуплив свят, в който трябва да влезем с проветрени 
сетива. Ярка образност, контрастна светлосянка, 
неочаквани метафори и дълбоко преживяни 
състояния ни тласкат към размисъл или просто дават 
отговори на незададени въпроси. Една книга, която 
доближава читателя до онова, което може да се 
нарече поезия в най-чист вид. 

Дизайнът на корицата е дело на Габриела Цанева, а 
картината е на художника Валентин Георгиев.

не й се правят крачки

и чака да резервира

в морските клепачи?

Прииждат на тълпи 
благословения.

Не може вече да ходи.

Сега е без будилници,

(Прегръща и сега 

не едно и две желания.)

Тази стогодишна старица

ще пресушат ли сълзите

в сърцето ѝ.

Преди последния залез.
Тази стогодишна старица
брои утринните маратони

камъчета от мечтите си.
Слънчевите изгреви

Мина много време 

пред себе си по някой сън.

се отказва да вади 

Безупречен миг.

в песъчинки 

от първото чудо,

със сетивата си 

по гърбиците

Преди обичаше да хвърля

на пенсионирани дъги

с чужди спомени.

с тъжни вълнения 

проплакало 

срещата си с Бог.

Дръж топчето!
Ще избяга радостта ти.
Настоява учителката

детето, което не говори 
проговаря и ѝ казва

и си представя как 

точно тези думи.

ЛЮБОВ И СВОБОДА

Веселина 

Башова

М.Ц.: Властта спи най-спо-
койно, когато народът е за-
спал.

М.Ц.: Най-дълбока следа 
оставя плиткоумието.
Б.Ц.: Когато пастирът се е 
увълчил, на стадото вълци 
не му трябват.
М.Ц.: Всички дървени фи-
лософи все за железни хора 
се представят.

Б.Ц.: Новите дрехи на краля 
никога не излизат от мода.

Б.Ц.: Ентусиазмът се изпа-
рява с напичането на по-
ложението.
М.Ц.: Стани нине господине, 
паралията да мине.
Б.Ц.: Неподкупните нямат 
пари.

АФОРИСТИЧНО 

НОКТЮРНО
Мая Цекова

Борис Цветанов

     Вече държа в ръцете си бележника, който ще превърна в дневник. Това, 
разбира се, няма да бъде класическия „личен дневник“, в който се записват 
ежедневни или редуващи се в хронологичен ред лични преживявания, 
понякога свързани с характерни или важни обществени събития.

    В моя дневник ще се редуват дати, свързани с токущо изживяното и със 
спомени, възкресени от него, случили се преди 5, 10, 15, 30… и повече 
години.

                         Надежда Александрова Цанева

    В литературата съществуват художествени произведения, в които 
писателят разказва във форма на дневник за събития, в които участва /или 
в които участва персонажът, от чието име се води разказът/. Така са се 
появили световноизвестните „Записки от мъртвия дом“ на Достоевски, „По 
водата“ от Мопасан, „Дневник на излишния човек“ от Тургенев, „Без догма“ 
от Сенкевич. Някои от тях са мемоарна литература, други – роман във 
форма на дневник. А в „Герой на нашето време“ на Лермонтов, дневникът е 
само част от литературното произведение, чрез който писателят разкрива 
най-интимната същност на героя си. Моят дневник няма да бъде такъв. И не 
би могло. И не би трябвало. Мразя да се придържам към установеното, към 
подреденото, класифицираното, опакованото. Мразя да ме сковават в 
рамки, да ме зазиждат в стени, да ме пъхат в калъф.

ДНЕВНИК С ОБРАТНА ДАТА

     „Кръстопът на сънища“ е поредната поетична книга на Габриела Цанева, 
която съчетава поезия в свободен стих и източни форми – хайку, танка и 
хайбуни с пълноцветни авторски картини /хайга/, породени от поезията, или 
станали повод за поезия. Композиционно, стихосбирката е изградена от две 
части, които не са жанрово или тематично обособени. Текстът е цялостен и 
многопластов едновременно, езикът е богат и образен, метриката – 
накъсана, задъхана, римите – водопадно изобилни. Темата за войната и 
осъзнаването й на ниво личност и общество преминава през цялата книга, 
като без да е единствена и водеща, не може да бъде отмината.
     Преобладаващото усещане след първия прочит е за един почти яростен  
стремеж чрез средствата на поезията да се достигне до отговорите на 
основните въпроси за съществуването, за същината на нещата и човешките 
отношения. В този контекст може да се каже, че стихосбирката „Кръстопът на 
сънища“ е едно вглеждане в дълбините на познанието ни за вселената, едно 
докосване до трансцедентното, но не само на духовно ниво, а и чрез 
достиженията на съвременната наука. Книгата съдържа 16 пълноцветни 
авторови картини с текст – хайку, озаглавени „Хайга“ със съответен номер. 
Макар да не са хайга в класическия смисъл на понятието, те въздействат 
едновременно чрез средствата на визуалното и словесно изкуство и 
съставляват част от цялостната плът на поетическите послания.

КРЪСТОПЪТ НА СЪНИЩА

Габриела Цанева
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 „ИСКРИ В ТЪМАТА“  е 
поредната книга на големият български 
детски поет,  сатирик,  журналист и 
общественик Кирил Назъров. Нейното 
съдържание е хумор и сатира – ярка, 
актуална, класическа.

Остават в обществото ни пороците.

наивни и достойни сатирици!

Ето три стихотворения от книгата:

без страх изобличавахме кусури.

Ех, тъжно е, че стават множко!

Тук-там промъкваха се нашите творби.

родени през военната година.
Момчета бяхме, около дузина,  

Все тъй минаваха годините,   

Поостаряхме вече  ние, живите,   

Стихосбирката заслужено спечели 
наградата на Съюза на българските 
писатели за най-добра хумористично-
сатирична българска книга от издадените 
през 2021 г. 

Без техните пера, без тях - и Тя -   

САТИРИЦИ – 1941 г.

Любим цветец додето си избираш:

че положението никак не е розово!

поемат младите щафетата нататък…

най-безотговорно.

с безцветно настроение разбираш,

все тъй си властваха гадините…

редиците на политиците едреят.

Наивни, весели и малко щури,  

Дори to be or not to be …
свободен наем, жителство, борби…

ала напуснаха ни талантливите:

Учение, семейства, работа/е, може би/,

горката сатира осиротя. 

Дордето има   

Редиците на сатириците редеят,  

лъжливи, алчни политици,
добре, че има  

Редактор на книгата е проф. Костадин 
Динчев, издателство „Българска книжница“ 
– София, 2021 г. 

Попов, Стратиев, Тошко…

И както е житейският порядък – 

Творбите им остават, и уроците!

ПОЛИТИЧЕСКО БЕЗЦВЕТИЕ
Прелива се в очите ти отдясно
ту синьо, ту кафяво, ту зелено,
наляво ли обърне взор – о, ясно:
очите ти изпълват се с червено.

Обагрено в така богата гама,
пъстрее ярко нашто общество.
Единствено май в тази гама няма
достатъчно и сиво… вещество!

червено, синьо, жълто, бозаво…,

ПРИРОДЕН ЗАКОН
Шефът правеше беля подир беля

На търпението чашата преля
и му подлях вода.
Но… уви.
Уверих се, че нагорно,

не върви вода.
Още в същия момент
тя върна се при мен.

за беда,

 
                           Кирил Назъров

как да свържа двата края?! 

Ех, Държавата ни е като пчелин,

ГОРЧИВ ИЗВОД

но не зная и не зная  
как инфлация да обуздая, 

В КРАЯ НА КРАИЩАТА

но като че ли   

в кацата с меда най-много бъркат! 

и се чудя, и се мая, 

тези, дето я объркват 

Денонощно се терзая  

Той е комунист, осъден на смърт 
през 1942 г. по силата на Закона за 
защита на държавата. Той не е от 
„нашите“ поети земеделци, но защо 
пък не от нашите… Неговото 
творчество е със социална и хуманна 
тематика, а самият той е идеалист, 
също като земеделците идеалисти… 
Колкото и да е било жестоко онова 
време, палачът, все пак, е попитал 
„компетентните“ дали Вапцаров е 
поет… А нима той не е поет и то не 
драскач на римушки, а творец, 
искрено устремен към новия ден, 
копнеещ добруването на целият 
български народ?

Пролет моя, боя бяла пролет,
още не живяна, не празнувана,
само в здрачни сънища сънувана,
как минаваш ниско над тополите,
но не спираш тука своя полет.
………………………………….
Нека видя първият ти полет,

нека видя само твоето слънце
и – умра на твоите барикади!

И не само за мен това е истинска 
поезия! И винаги се питам: Спирала 
ли е на Земята тази Пролет, когато 
само „Ще се радват на труда си хората 
и ще се обичат като братя.“? Колко 
още човешки живота ще изгаснат 
жадувайки за тази Пролет?

Когато чуя или прочета неговото 
стихотворение „Пролет“ редовно си 
поплаквам:

дал живот на мъртвите площади,

80 ГОДИНИ ОТ УБИЙСТВОТО 

НА НИКОЛА ВАПЦАРОВ

*

Най-лесно се стига до висока длъжност 
с ниски средства.

Ако някой ти каже, че си голям задник, 
не се обиждай - добре ще ти приляга 
министерското кресло.

*

Ако си вързан, духът на времето винаги 
ще те спъва, опиташ ли да се 
разбързаш.

Колкото повече стават у нас писателите, 
*

*

*

Започне ли борба за кокала,
при народа ножът опира до кокала.

Ако разчиташ на напукани от работа 
ръце, спукана ти е работата.

                               Мая Цекова

Ако не искаш да станеш за смях, излез 
от ролята си на циркаджия.

Колкото повече разчистваш сметки, 
толкова по-мръсен ставаш.

*

*
За да бъдеш орел в живота, трябва да 
напуснеш кокошарника.

толкова по-малко стават читателите.

Често изкуствената усмивка прикрива 
естественото озъбване.

*

*

*

Истинският човек не се интересува от 
това какво ще кажат хората.

Най-дълбоки следи оставя 
плиткоумието.

*

*

АФОРИЗМИ

Маргарита Нешкова

пак на демокрация!

цялата ни нация!

А пък те на вратовете

ХАЙДЕ ДА ИГРАЕМ!

тишина, спокойствие и мир

Хайде да играем

Таз игра я знае

Вий гласувате за вашите!
Ний гласуваме за нашите!
Със надежда във ръцете
слагаме им вота!

слагат ни хомота...

И след туй настава
в цялата държава

чак до следващия панаир...

              Христо Ангелов

АФОРИЗМИ

Да убиваш времето е по-страшно от 
прахосването на пари.

Няма как да не се спъваме, като прага 
на бедността е тъй висок.

*  

Започнеш ли да бистриш политиката, 
вземат те мътните.

* 

*  
Когато не си свършил нищо, пишеш най-
дълъгия отчет.
*  
За миг се казва „обичам те”, а се 
доказва цял живот!
*  

*  
Риташ ли срещу ръжен, отнасяш го с 
остен!

Понякога коментарът за играта е по-
интересен от нея.

*

Мислеха го че „пасе трева”, а той ял на 
държавна ясла.
*  

                           Стоян Михайлов

та катастрофира?!

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

                          Бодил Розин

май че пътя ти пресече  
-Ех, човече,  

ПРИЗНАНИЕ

черна котка,  

-Не, но … пийнах доста водка   
и шофирах!

-Що е коалиция?
-Всички без позиция! 

Памет

Издателство 
gabriell-e-lit

„Парче от дъга“, антология на българската танка със 
съставител Димитър Анакиев е първата българска, 
балканска и европейска антология на танка поезията. 
Книгата съдържа 76 танки от 25 български поета. 
Излиза първо като е-книга в платформата за 
електронни книги на издателство gabriell-e-lit. 
Композиционно е изградена от три жанрово 
обособени части - танка, ренсаку и танка проза. 
Снимката на корицата и цялостният дизайн на 
корицата, и вътрешното оформление на книжното 
тяло са дело на Габриела Цанева. В печатното издание 
са включени и десет рисунки с туш в стил суми-е на 
Венелина Петкова.

парче от дъга
през перилата
на балконите

танка

разноцветните ми
мисли се разбягват

Габриела Цанева

ренсаку

забелязан случайно

МАЛИНИ ОТ ГРОЗНАТОВЦИ, 

честити германци!

танка проза

Вчера А. М. – от Грознатовци, но живее и 
работи в Германия – ме помоли да отида 
да му бера малините, „за да не ги хване 
дъждът“.

любовта към света ни

НЮАНСИТЕ НА 
СВОБОДАТА, 

те също са подвластни

счупен пътен знак

в сърцето работи в Германия –

улично куче

Опитах малините на Санда,

избягали от стъблото

от една поетеса

Дария Георгиева (14 г.)
е гняв към свободат

пухчета в летеж

дори домът не може

Санда от Германия се грижи дворът му да 
е окосен и плодовете му да не гният.

много са вкусни

на непозната воля

за да пътуват

стъпки и сълзи

да ми даде свобода

С Грознатовци

              Димитър Анакиев

опознава моите

ПАРЧЕ ОТ ДЪГА

РЕНСАКУ

С ХАН ОМУРТАГ

   Тази книга е събрала най-доброто от 
предложените хайку, подредени в тематична 
поредица - „ренсаку“. Съдържа по една творба 
от 40 автора от 14 страни, както и рисунки с туш 
на Венелина Петкова в стил суми-е. 
   А ето какво споделя съставителят Димитър 
Анакиев в предговора:  
     „Духовно-поетичният обем на това хайку от 
Хан Омуртаг е не само индикатор за със-
тоянието на изконния български дух – с който 
можем да се гордеем – но представлява и 
основата на нашата култура, която през 
вековете е получавала примеси, много от тях 
благодарение на нейните врагове, които са й 
чужди и от които днес трудно се отърсваме. 
   Това хайку все пак трябва да ни изпълва с 
оптимизъм – нация, която има толкова дълбоки 
корени и почива на толкова жизнена кул-
тура,която пленява и след 12 века, трябва да 
бъде нация със светло бъдеще.
   На читателя се представя ренсаку, което 
обобщава 12 века и се простира по цялото земно 
кълбо. Според двойствената природа на хайку 
поезията, това ренсаку в еднаква степен 
прославя българския дух и космополитизма, 
прославя индивидуалното творчество и духа на 
сътрудничество на японската поезия, прославя 
традицията, която разцъфтява като лотос с 
многобройни листа в съвременната хайку 
поезия.“ 

                                Димитър Анакиев

и друг се ражда

   Антологията е посвете-
на на 1200 годишнината 
от надписа на хан Омур-
таг, част от който знае 
всеки от нас:

човек и добре
да живее умира

Именно тази част може да 
бъде обособена като от-
делна, самостоятелна ми-
съл с дълбок художест-
вено-философски обем, 
който носи и характе-
ристиките на хайку.

    В началото на 2022 г. Димитър Анакиев кани 
български и чуждестранни хайку поети да раз-
мишляват върху текста на хан Омуртаг и да напишат 
свои творби, които да черпят основата и вдъхновението 
си от добре познатата ни мисъл.

        

 

          
Нпенда Фофана, Сенегал

 до зората

 Най-доброто от мен
 се издига

не обичам да казвам възрастта си –

 *

ходя по срещи.

 Ален Керверн, Франция

четири момчета

*

изсъхналото поле

Мацуо Башьо Япония (1644-1694)

*

военно гробище

Андреа Чечон (Италия)

отвътре

*
Аз съм вдлъбнат човек
блъснат

Джек Галмиц, САЩ

с моето име...

Болен по пътя,
мечтите ми бродят през

           

*
без огледало
подстригах косата си –

           
Хенгамех Ахмади, Иран

кратък ден

*
Много съм ниска,

  
  

Габриела Цанева

*
мартеница –
кръв върху снега
на Украйна


