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Великите личности понякога се превръщат в
легендарни, в легенди. В такава легенда се превърна
Александър Стамболийски- един от най-великите
синове на България. Нарежда се сред най-достойните,
най-свидните чеда на нашия народ в цялата ни
дълголетна история.
Александър Стамболийски е наша национална
гордост, защото през краткия си земен път остави
незаличима следа на Човек и Държавник. Защото
приживе бе станал знаме на българското селячество и
неотстъпно го водеше по пътя на правдата, свободата и
народовластието. Защото измина борчески, славен
жизнен път. Той казваше: „В борбата е нашата чест,
нашето спасение, в борбата е смисълът на живота”. И
целият му живот беше борба.
А след геройската му смърт на 14 юни 1923 г. се
превърна и в национален герой, в легенда. Легенда не
само за България, но и за света. Вече почти един век
легендата за вожда на българското селячество и на
целия български народ се предава от поколение на
поколение. И не само че не помръква, а става все поярка, все по-актуална! Легендата за неговата
държавническа дейност, за неговия борчески живот и
мъченическата му гибел е свидна за всяко българско
сърце.
Измеренията на легендата за Стамболийски са
много от устните предания, до безбройните народни и
авторски песни, стихотворения, разкази, повести,
романи, драми...
Легендата за Александър Стамболийски е пресякла
границите на България още докато е бил жив. А след
зверското му убийство легендата за него отеква по
много кътчета на света. Да припомним само книгата на
американския професор Джон Д. Бел „Селяни на
власт: Александър Стамболийски и Българският
земеделски народен съюз”, издадена пай-напред в
САЩ, а след рухването на тоталитаризма издавана и
преиздавана в България с подкрепата на земеделциемигранти в САЩ.
Плодната българска земя е родила и откърмила
много и свидни безсмъртни чеда, чиито имена са
записани със златни букви в олтара на Родината.
Много са и легендите за тях, които нашият народ е
съхранил в сърцето си и в националната история. Една
от най-популярните измежду тях е и легендата
СТАМБОЛИЙСКИ.
Измежду най-великите синове на
България е земеделският водач и
недостижим държавник Александър
Стамболийски. Легендите са вечни.
Легендата за него е незабравима. Другото
нейно име е безсмъртие!

Кирил Назъров

ТРИФОН КУНЕВ -

180 години от
рождението на
ХРИСТО БОТЕВ
1848 - 1876

20.02 1880 г. - 02.02 1954 г.

Борец за демокрация
и справедливост

ГЕНИАЛНИЯТ ПОЕТ
НАПИСАЛ СЦЕНАРИЯ НА
СОБСТВЕНАТА СИ СМЪРТ
Велик син на България и света. Гениален поет, пламенен публицист, далновиден
революционер. У него всичко е велико: поезията, прозата, сатирата, саможертвата
в името на народ и родина. Роден за водач и сякаш белязан от Бог за саможертвен
агнец, чиято смърт като камбана не дава покои на европейската общественост да си
затвори очите пред турския терор.
Ботевото творчество е гениално, но то има своите големи духовни предтечи:
звучните народни песни, пети от неговата майка Иванка Петкова, творчеството на
Паисий, Софроний, Берон, Бозвели, Раковски, Чинтулов и др. При всички тях, както
и в Ботевото творчество, копнежът за свобода и справедливост и стремежът де се
събуди целият български народ за него е като пътеводна звезда.
Творчеството на Ботев остава в световната литературна съкровищница като
национална самобитност, като духовно извисяване на личността, като стремеж и
борба, със силата на написаното слово, с копнежа за свобода и социална
справедливост, присъщи на най-светлите умове на Човечеството:
Чуеш ли как плачат сиромаси?
За тоз глас ми копней душата
и там тегли сърце ранено,
там, де е се с кърви облено!
Тази гениална личност произлиза от недрата на българският народ, с векове
пъшкал под двойното робство турско и гръцко владичество. Тази личност залива с
огън и жупел заспалата съвест на цивилизована Европа, вгледана само в своите
интереси, търпяща под носа си една нецивилизована империя крепяща се на
насилия, тирания и убийства. Ботев е от тези, които издигнаха саможертвата в
името на свободата в бойно революционно знаме, саможертвата, а не насилието
над другите, водено от сатанинската мисъл, че целта оправдава средствата, така
успешно прилагано на практика и в нашето тоталитарно, така наречено
социалистическо-комунистическо общество.
Априлското въстание е потушено с много насилие, кръв и невинни жертви. То,
макар и “подранило”, събужда европейската общественост, а Ботевата чета и
Ботевата смърт със саможертвения си подвиг не й позволява да заспи отново.
Изследователите на това време отбелязват, че медийното пространство отразило
Априлското въстание, отразява три пъти повече съдбата на четата, с войвода-поет,
слязла на Козлодуйския бряг от кораба “Радецки”. Това събитие стига чак до
вестниците на Америка.
Изследователи на неговото творчество посочват, че в 10 от стихотворенията си
Ботев е кодирал своята собствена героична смърт. Бот евата личност пленява и
днес с всичко, което е оставил:копнеж и борба за свобода и социална
справедливост, издигнала като знаме саможертвата, гениалното творчество, макар
и малко по обем, с начина, по който пише и изказва мислите си. Той е велик и с
актуалното си звучене днес: “Пари, пари, пари! рекъл едно време Наполеон І и
зяпнал беше да глътне цял свят; пари, пари, пари! душат и нашите букурещки
народни базиргени и слухтят, де кой ще да умре, да му лапнат имотеца; пари, пари,
пари! думаше наш кир Михалаки и беше чорбаджия. Парите са ум, парите са
чувства, парите са живот, парите са бог…” За пари един става продажен шпионин,
друг мекере, трети подлец и крадец, четвърти лицемерен патриот и
природозащитник… Не е ли и сега така за много от нашите съвременници?
С физическата смърт на поета-демократ завършва априлската народна
епопея. Световната общественост се вдига в защита на българския народ, а
моралните устои на Султанската държава са сринати.

Роден е в с.Ъглен, Ловешко, където
завършва основно образование.
З а въ р ш в а п р а во в С о ф и й с к и я
университет и работи като журналист в
различни вестници.
Пише чудесна поезия в духа на
народната песен, както и лирика.
Участва в Първата световна и в
Междусъюзническата войни…
Трифон Кунев е първият председател на
Съюза на българските писатели след 9
септември 1944 г. Но… за кратко до март
1945 г. .Между 1945 и 1950 г. е редактор на
списание „Изкуство“, както и на официоза
на БЗНС Никола Петков вестник „Народно
земеделско знаме“, където води рубриката
„Ситни, дребни като камилчета“. В нея
Тр и ф о н К у н е в п у бл и к у в а р е д и ц а
фейлетони, в които защитава основните
демократични свободи, в противовес на
опитите за налагане на комунистически
диктатура и тоталитарен режим в края на
40-те години в България. Неговата
политическата сатира достига своя връх в
една стройна поредица от коментари върху
обществените процеси по онова време,
чиито творчески синтез е олицетворен във
фейлетон със заглавие „Имало е по-тежки
времена, но по-подли никога!“.
Публицистиката на Трифон Кунев
предизвиква силното недоволство на
властите и лично на комунистическия водач
Георги Димитров. В своя реч на 2 юни 1946
година той подлага Кунев на остри нападки
и заявява, че такива като него „трябва да
отидат в архивата на историята, защото са
ненужни и вредни“. Няколко дни по-късно,
на 8 юни 1946 година, Трифон Кунев е
жестоко пребит в редакцията на „Народно
земеделско знаме“, след което е затворен в
Централния софийски затвор. Освободен е
на 8 ноември, след като е избран за народен
представител от опозицията.
След
о бе с ва н ето н а Н и к ол а П ет к о в и
ликвидацията на парламентарната
опозиция процесът срещу Кунев е подновен
и през ноември 1947 година той е осъден на
5 години затвор.
След обесването на Никола Петков и
ликвидацията на парламентарната
опозиция процесът срещу Кунев е подновен
и през ноември 1947 година той е осъден на
5 години затвор.

ЛЗЗ

Маргарита Нешкова

СЪРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ
НА ПРЕДАНИЯ И ВСЕОТДАЕН ЗЕМЕДЕЛЕЦ
ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ от с. Кортен
ЗА ТОВА, ЧЕ ПОЕ РАЗХОДИТЕ
ПО ИЗДАВАНЕТО НА ТОЗИ БРОЙ!
БЪДИ ЗДРАВ, ПРИЯТЕЛЮ!
ЛЗЗ

На нашите редовни щедри дарители Георги Козарев,
Йордан Цольов, Деян Балев, Иван Попов, Димитър
Стоянов, Георги Пинчев, Сашо Стоянов, семейство
Здравко Първанови, Тома Томов, д-р Стефан Иванов,
Тако Караиванов и всички останали, отделили от
оскъдните си средства,
както и на нашите
дългогодишни и нови абонати и на всички наши
читатели желаем много здраве, късмет и успешна 2018
година,
Скъпи приятели,
БЛАГОДАРИМ ВИ!

ЧРД! Поезия
ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН!
С пожелание за здраве и
незабравана всичко написано
Пенко Керемидчиев -11 януари
Христо Ангелов - 28 януари
Рилка Миронова - 27 февруари
Иван Селановски - 1 март
Милена Филипова - 5 март
Васил Калфов - 8 март
Йордан Борисов - 13 март
Харалан Недев - 25 март

Георги Пинчев на 15 март
навършва 80 години.
Дългогодишен гл. секретар на
БЗНС и гл. редактор на в.
„Земеделско знаме”, депутат от
БЗНС в 37-то, 38-то и 40-то
Народно събрание. Сега пише
книга за дейността и процесите
в БЗНС след 1990 г.
ЧЕСТИТО ПРИЯТЕЛЮ!
Като издадеш книгата, ще те
приемем в СПЗ.

ПОКЛОН
На Ал. Стамболийски

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

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

Харалан Недев

ДУШАТА МИ Е ЗРЪНЦЕ
ОТ ХАРМАН
“Душата е повече там, където обича,
отколкото там, където живее
Августин Блажени

Душата ми е зрънце от харман!

Дарина Цветкова

В РОДИЛНОТО
Честит Бабин ден!

ДИШАМ ЗИМАТА
ВЪВ БЯЛО

В ДЕНЯ НА
ВИНОТО И ЛЮБОВТА

Дишам зимата във бяло,
от снежинките блестя,
с ново посребрено тяло
поолеквам от плътта.

Дайте вино
червено вино…
На този ден да се напием,
всяка мъка да изтрием,
да измием всеки грях,
да кънти сърдечен смях…

Борове свенливи ронят
поздравления безброй,
срещам се - сърце без броня,
сред стаения покой.
Дишам, бялото увлича
и животът ми е нов,
тук се уча да обичам
и пораствам до любов.

Петко Тодоров

Милена Филипова

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

ТОПОЛИ
Ах защо ли тез тополи
тъй високо са израсли?
Те на земните неволи
сякаш, че не са подвластни!
Те бленуват да целуват
ясно-сините лазури,
но не могат и тъгуват
и ридаят в силни бури.

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

Пенко Керемидчиев

ВЪЗПОМЕНАНИЕ ЗА ЛЕВСКИ

И в миг гальовен плач погалва й душата
с балсам залива я любимото дете
и грей в очите лъчезарно синевата,
протегнала към него трепетно ръце!

Смирено скръстили ръцете груби
отидоха си нашите бащи.
От труд и честност, считани за луди
за тях в небето пламнаха свещи.

А вън очаква, тръпнещ, таткото любими.
“Кажи, момче или момиче все едно…
Съзвучни ще сме като поетични рими,
Че купих, скъпа моя, детското легло!”

Живяха те в най-мрачното ни време
без ниви, без ливади, без гори…
С превити гърбове от тежко бреме,
в джобовете без пукнат грош дори.

А през стъклото маха пухкава ръчичка.
Сияе майка до красивото синче,
награда в мъките родилни То едничка
за баба, татко, дядо милото дете….

Не можем вече нищо да направим
отдавна спят те вечния си сън,
но можем зарад тях деня да славим,
на ранна пролет песенния звън.

Цветан Лалов

Бавно огънят замира,
гаснат сетните искри.
Хлад наоколо извира,
въглените пепел скри.

На крилата на мечтата
търсят радост сред звездите,
без да сещат, че в земята
корените им са впити!

Христо Ангелов

Свити под дебели шуби,
ни унася сладък сън.
Вън заглъхват думи груби
и далечен меден звън.
В тишина заспа балкана
под безброй звезди.
Месец свети като рана
и над сънищата бди.

РАЗМИНАВАНЕ

Петър Илиев

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

Живка Танчева

ОТИДОХА СИ НАШИТЕ
БАЩИ

Когото влезеш в магазина
и те погледне продавач намусен
зад скъпа, бляскава витрина
се чувстваш тъжен и покрусен.

НОЩ

И ги питат и разпитват
има ли таквиз страни,
дето всички се обичат
и любов-кристал цари?

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

Когато нямаш и петаче
Светът е чужд, безинтересен.
Когато душата ти плаче,
как можеш да мислиш за песен?

Радка Гочева

А звездите, щом в нощите
на небето затрептят,
те ги гледат във очите
и с надежда им шептят.

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

Живот в утробата на майката се бори,
жестока болка пари нейните гърди
и в нежен унес акушерка нежно и говори:
“Дай… сетен напън… край, вече се роди”.

В този ден на Любовта могъща…
В този ден на Любовта велика
живот на всички ни дарила
птица, мравка, дъб, иглика…
Трифон Зарезане, дай ни вино!
В този ден да се напием!
На Свети Валентин с любов
да сгреем този свят суров…

ПОКРУСА

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

ДА СИ СПОМНИМ…
Боян Стоянов - 1 януари
Иван Белослатински - 1 януари
д-р Иван Цолов - 17 януари
Цветко Николаев - 7 февруари
Захари Генов - 7 март

Нека пием! Да се напием
с червено вино като кръв
скотска и човешка, страстна.
С кръвта на живата лоза,
с кръвта на топлата земя
омайно-пивка и прекрасна…

Маргарита Нешкова

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

Когато февруари сняг натрупа
и бурята реве със злост навън,
рисува зимата картина:
Ожених се - зрънца…
Ожънах се - ръкойки, в снопи, на кръстци. бесилка с български безсмъртен син.
И овършах - погачи, в подници, под
Зачуден спира вятърът и гледа
връшници.
не трепват ясните очи,
Българя изтръпнала и бледа
Душата ми е зрънце от харман!
в робия тъне, пъшка и мълчи.
Ще расна пак в нивята изкласили,
Години вечност, винаги през февруари,
ще якна в гранките, да не прекършвам
през фъртуни бурни, зими студове,
колена,
като ехо от планинските върхари
ще зрея в слънчевите житници.
за Свободата слиза Левски да умре…
Момички под венчила...
Погачи прощъпалници…

Иван Селановски

Поезия
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Надежда Цанева

СПРЕТЕ

ВЯТЪРЪТ

Спрете вий, крадци безумни, Вятърът брули
боричканията си за властта. полата в краката ми,
пясък в косите,
Убивахте ни със куршуми
пръски в лицата ни;
и бутахте ни в пропастта.
твоите пръсти Не се наситихте ли вече
сплетени
да смучете народна кръв?
в облаци,
На смърт България обрече свирят
ти, партийо, убиец пръв.
с лъчите
на слънцето...
Със съвестта на сатаната

ЗАКЛЕВАМ СЕ
Заклевам се в това
небене съм кралица,
Душата ми жадува
ветрове,
загребвам ги с криле на
птица.

Заклевам се във таз
земяне съм богата,
и слепи към божествен чар, Вярътър мачка
сърцето от любов ще
ограбихте земя богата,
листата в краката ти, изгоря
вий - подлеци и черна твар. пепел в челата,
и ще изгрея най-красива
дъжд в гърбовете ни; със зората.
Какво ли още искате
моите пръсти за ненаситната ви уста?
Заклевам се във този
жилави
Вече цял живот потискате
дъждкорени,
поети, учени, добри чеда…
по-бедна и от просяк,
държат
събуждах с мъка своето
перилата,
О стига, стига ад червен,
сърце,
които ни
богат, жесток и озлобен.
та щастие на хората да
Ще дойде ли последен ден пазят
нося.
за отдих на народ сломен?! от сплескване...

Милка Пешева

Габриела Цанева

Вяра Дамянова
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Нови книги

НАШИ ЮБИЛЯРИ: ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СЪЮЗА НА ПИСАТЕЛИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ ЕВРОПА
Йордан Борисов е роден на 13 март 1928 г. в село Руска Бяла, Врачанско.
Ти помниш Атина и Спарта,
ЙОРДАН БОРИСОВ Гимназия и учителски институт завършва в град Враца. Бил е член на БЗМС от
НА 90 ГОДИНИ! ЧЕСТИТО!

1944 г. до 1947 г. През 1950 г., По време на военната служба в град Пловдив за
това, че е написал литературни творби против комунистическата власт, е осъден

на 12 г. лишаване от свобода. Преминал е през ада на Пловдивския затвор и остров
Персин при Белене.
Печатал е стихотворения в местния и централния печат, както и в литературните
сборници "Искър", "Присъствие", "Детелина" I, II и III т. и литературните алманаси
"Ескус" и "Околчица". Редактор е на в. "Литературно знаме" и сп. "Земеделска мисъл".
Автор е на книги с поезия и проза, сред които: "Душа под ключ"-стихотворения, (1993),
"Детелини"-гатанки, (1997), "Отключени души"-стихотворения и поеми, (1998), "Поет на
нацията"-роман, (първа книга), (2003), "Поет на нацията"-роман,(втора книга), (2005),
"Градът на кестените"-стихотворения (2007). Председател на Съюза на писателитеземеделии в България от възстановяването му през 1998 г.
С вечномлад дух и непресъхващо вдъхновение, Йордан Борисов продължава да
твори, като за юбилея си ни поднася нова книга, съчетала дългогодишен опит, с
човешка и творческа мъдрост. Ето какво казва за нея Цветана Костова:
В настоящата своя творба „Тайни на поезията и прозата”, авторът Йордан Борисов
използва средствата на поезията и я построява в стихотворна форма. Благородно е
намерението му да въведе младите творци в „Тайните на поезията и прозата” и още
повече да го осъществи като учебник чрез своите 16 „уроци”. Толкова нагледно,
увлекателно и талантливо, и при това в стихове.

Цветана Костова

ти помниш бунта на Спартак,
на Рим могъщите кохорти,
нашествия на смъртен враг…

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

Стефан Стамов
/Кюстендилски затвор, 1954 г./

ЗА КНИГАТА НА ЛЮБЕН ТОМОВ

СТАРОСТ
На Йордан Борисов
Ръждясва моята коса,
ръждясва моята мотика
и глас на птица по роса
за труд в полето не ме вика.
Назад са младите ми дни,
назад са младите ми сили,
които тези равнини
с гореща пот са напоили.
Сега обръщам ги с очи
и радвам им се отдалече
гласът ми няма да ечи
във песен над браздите вече.
Но пак полетата след мен
ще греят слънчеви и злачни
и в ранно утро мъж роден
след мене, като мен ще крачи.

Цоньо Неделкин

ЖИВИЯТ ДУХ НА
АПОСТОЛА

Пред мен е книгата на моя връстник, приятел, съученик и верен съидейник Любен
Томов от Ботевград, за която ще пиша тепърва, защото и в момента ме спъват седемте
години шестте затвор и два лагера, които изтърпях заради земеделската си идея. С
автора сме и служили заедно. Той, като чувствителна мембрана, като медоносна пчела е
обхождал селата и махалите на борческата Ботевградска околия и община днес, за да
запише и съхрани за поколенията това, което трябва да се помни завинаги.
Любен Томов е утвърден, стилен автор и колоритна личност, особено с успешната си
роля и бащински покровителствена мисия сред членовете на Литературен клуб “Стамен
Панчев” Благоевград, съществуващ от времето когато аз и Любен Томов седяхме на
един чин в гимназия “Асен Златаров”. Тогава бяхме преследвани земсисти от
наложилата се и тук сталинистка власт, като членове на зеления Николапетковистки
младежки земеделски съюз. Този период фигурира в една от 15-те му книги “Живот в три
епохи”, която бе с несъмнен принос в историята на Земеделския съюз. Тази тема е
доразвита и обогатена в настоящата му книга. Той умело, вярно и сполучливо предава
появата и развитието на земеделската идея в едни изключително трудни, преломни
години. Събитията излага хронологично, като се спира и на настоящата действителност.
Акцентира на участието на местните земеделци на Арабаконашкия проход, когато се
подготвят в защита на незаконно свалената земеделска власт през 1923 г.
Място в книгата е отделено и на борбата срещу погазване на демократичните
ценности през бурните 1946-47 г. и убийството на Никола Петков. Разгледал е периода
на самостоятелното земеделско управление 1920-1923 г. и неговите реформи.
Подробно разказва за залавянето на Ал. Стамболийски и неговото жестоко убийство.
Това е една ценна книга с ярък приносен характер в изясняване на историческото
минало на земеделското движение в Ботевградско.
Желая на Любен Томов здраве, дълголетие и нови творчески успехи!

Петко Огойски

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

Петко Павлов

ПЪРВИ СТЪПКИ
СВЕТЛИНА
Когато светът изглежда тъмен,
сякаш е небето без звезди,
една светла усмивка те поглежда
и сбъдва твоите мечти.
Няма смисъл ти да плачеш,
щом звездите са до теб.
Няма смисъл ти да плачеш,
щом светлината грее в теб.
И тази светлина голяма
като слънцето блести.
Тази светлина голяма
е семейството и ти!

Катя Тончева, на 13 години

ВИК ОТ
ПРЕИЗПОДНЯТА

Ние деди, бащи и потомци, които оцеляхме в самия ад на комунизма и които ясно
осъзнаваме, че премълчаването и преднамерено укриване и извращаване на
демопсихологическия облик на комунизма е вредно за бъдещите поколения . Ние сме
длъжни в условията на ширещото се политическо въжеиграчество и позорно
блудстване със смисъла на антикомунистическите борби, с цената на върхови усилия,
въпреки неописуемо тежката ни материална нищета, да отдадем своя принос, който за
историята е безценен, за реално отразяване на реално произтеклите исторически
факти, защото те остават в родната историопис и в пантеона на българското
национално величие като поучителни исторически уроци. Освен за фалшификаторите
съвременните лъжесоциалисти и техните слуги и подставеници, всеобщо е
убеждението, че истината за бруталното господство на комунизма трябва да бъде
осветена до край и то не чрез лирически подходи и преднамерени нагласи, а с найпълноценен реализъм. Голямата истина за времето на комунизма не се нуждае от
никакви пресилвания на черните краски на и без това предостатъчно ярко изразените
негови същински черти, довели страната и народа ни до създаване на аморфното
общество, в което насилнически господстваха забраните, репресиите и страхът
факти, предопределили бедността на народа и неговата безизходица.
Допринасяйки за разкриването на цялата истина за зловещия комунистически
терор, ние създаваме безспорни условия за възстановяване на реалната мисловна
дейност на личността така дълбоко извратена през десетилетията на
комунистическото варварство, както това се случва и днес чрез словоблудствата на
дегенерираните рубладжийски възпевачи на отдавна отмрялата комунистическа
романтика. С този подход ще допринесем значително за изцеляване и утвърждаване
на психическото здраве на нацията, както и за утвърждаване способността на зрялата
личност да изгражда и поддържа хармонични отношения в обществото. Тази е
предпоставката за по-бързо протичане на процесите на нормализация и адаптация на
хората към съвременните цивилизовани условия за нормален общественополитически живот.

ПОЛЕЗНО ОТ ИНТЕРНЕТ:

Николай Пачев

С новия формат на онлайн книжарница „Книгите“, ще се опитаме да решим един от най-сложните проблеми в
книгоиздаването а именно разпространението и продажбата на книгите.
В нашата книжарница можете да продавате своите книги без да се налага да ги изпращате до нашия склад и най-вече
без да ни давате някакъв процент.
Книгите ви се публикуват в книжарницата и когато читател хареса и закупи някоя от тях, Вие получавате писмо с
неговите координати, за да се договорите за начина на доставка.
За да публикувате книга в сайта са ни нужни следните данни:име на книгата, автор, ISBN, бройстраници,издателство,
вид корица (мека/твърда), кратко рекламно резюме на книгата.
Отделно ни е нужна снимка на корицата, както и PDF файл с 10-20 подбрани страници от книгата, като безплатна
мостра за четене.
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ИЗ „ЖИТИЕТО НА СВЕТАГО ТРИФОНА”
Трифон КУНЕВ
Според богомилското сказание, написано от вдъхновения богомил,
любим ученик на самия поп Богомил, Кирил Босота, великомъченик Трифон
се подвизавал през тъмното време на Ирода, който отсече главата на Йоана
предтеча. Трифон Назаретски, прочее, бил човек книжовен и даже бил
поставен от Ирода да ръководи книжниците и фарисеите в Юдея. Той бил
обграден от тиранина с много почести и благополучие, които могли да
направят личния му живот безгрижен. Но преподобният, като гледал как се
притеснява простият еврейски народ и как Ирод, Иродиада, Саломея и
техните сподвижници искат да предадат свещената земя на Аврама на
безверниците езичници от Рим, отхвърлил с отвращение иродовите почести
и започнал да проповядва между своите братя. Неговите проповеди
минавали като светкавици по тъмното небе на изплашения народ и като
събуждали вярата и свободолюбието на юдеите, докарали до ярост Ирода и
приближените му.
Именно тази ярост на тираните причинила мъченическия край на
народния будител: той бил посечен по заповед на тетрарха Ирод.
Такова е богомилското сказание и то така осветлява личността на светаго
Трифона, че ние можем да го честваме не само като покровител на лозята и
виното, а и като патрон на народните свободи, за които той е приел
мъченически венец.
И за да допълним списъка на богомилското сказание, ние ще прибавим
едно такова заключение: нашият духовен вдъхновител свети Трифон е бил
осенен от небесата да носи в сърцето си непобедимите светлини на
свободата, поради която причина той, изпълнявайки дълга си към своя
народ, е предпочел да загине, но не да се откаже от свободата. Подобно
велико посвещение са получили всички ония, които дадоха живота си за
българската свобода и в тия непобедими светлини ще блестят завинаги
образите им в народното съзнание…

Трифон Кунев,
“Ситни-дребни като камилчета"
(1946)

НРАВСТВОУЧЕНИЯ
Божествени религии и нрави
насаждат ли ти с петолъчен кръст,
не възприемай гнилите за здрави,
белязал ги е дяволският пръст.
Какво постигна славното ни време,
приемайки религия без бог?
Осеменяването с божие семе,
залива ни плодът като из рог.
Преклонен съм сега пред бог месарин,
пред недозрелия краставичар,
пред бога на просветата книжарин,
пред богоблеещия техничар.
Бях православен, ето ме езичник
с налични признаци на еретик.
При всяка проповед на върл двуличник
едвам потискам нервния си тик.

Мирчо Момчилов

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

Стоян Колдов

Памет

ДВА КОЛОСА НА БЪЛГАРСКАТА
ЛИТЕРАТУРА
155 годни от рождението на АЛЕКО
КОНСТАНТИНОВ (01.01.1963 г.)
140 години от рождението на ПЕЙО
ЯВОРОВ (13.01.1878 г.)

Недей дочаква и зори,
върви ори, ори, ори…
Като няма прокопсия,
плюл съм в тая орисия!...
“Класическите произведения на българската
литература са слънчевите стълбове, крепящи
Ситни, дребни…,
националното ни самосъзнание. Те са кристалните
мостове на възторга, по който Отечеството ще
но потребни
премине през огън и страдание и ще пребъде…”
Най-старата държава в Европа. Това ни бе
СИТНИ, ДРЕБНИ… припомнено от най-висока трибуна от един от лидерите
на Европейския съюз. Това е гордост, но това е и
ИЗВОД
огромна отговорност за нас съвременниците на тази
държава. Тази малка територия - България сякаш е
Мекере до мекере,
бойно поле, арена за сблъсъка между Доброто и Злото.
перде до перде…
Доброто, с най-светлите му превъплъщения свободен
Червен Слон ни гази
дух, толерантност, пословична търпимост, творчески
и маймунски задници пази,
потенциал, миролюбие, а когато е нужно да защити
а маймуни от различен цвят
Родината си - себеотрицание, саможертва… И Злото с
ни крадат вече половин век.
най-черните му краски, забило отровни корени в
От мекерета и маймуни няма
народопсихологията на човечеството или така го
лек!
обгърнало с отровата си, че не рядко, негови
представители водени от най-светли подбуди, стават
МОЕТО
оръдие на злото.
Алеко Константинов и Пейо Яворов - два колоса в
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
българската литературна словопис, достойни да се
наредят сред най-талантливите европейски и световни
Макове, макове,
творци.
Светли личности, талантливи автори,
колко от вас
всеотдайни общественици, станали жертви на
се преродиха в гербери?
многоликото Зло.
Семенца “златни”
Алеко, със силата на своята сатира обрисува
родени за кресла
физическия
и духовен профил на Злото, вселило се в
благодатни!
безсмъртния му литературен персонаж Бай Ганьо,
който някои критици по комунистическо време ще
Георги Козарев
определят като типичен представител на българския
народ, други като типичен представител на
ДИСКУСИЯ ЗА
буржоазното общество, някои от които, така умело, по
байганьовски се вписаха в днешното ни, така наречено,
СВОБОДНО
буржоазно общество.
Бай Ганьо е вечният герой и рожба на всички
СЛОВО
човешки общества със своите вечни черти на злото от
“Светата синя” троица,
най-ярките до най-невинните, който малко или много
лапкала с голяма лъжица,
носи всеки от нас - алчност, скъперничество,
скокна като лъвица:
безсърдечност, демонстрация на простащина,
- Трябва да е само наша
шмекеруване, агресивност, подмазвачество, напориста
издателската паница!
бруталност, лъжепатриотизъм, стремеж към власт с
цел облага, егоизъм, лукавост, хитруване, грубост…
Обидно е да се твърди, че Бай Ганьо е типичен
МИНИСТЕРСКО
представител на българския народ и да се забравят
ОТКРОВЕНИЕ
десетките, стотици, хиляди, знайни и незнайни българи
носители на толкова жизнени сили и достойнства,
Арменският поп
запазили през векове на робство и изпитания своята
е сега у нас.
вяра и самобитност, своята държава, продавана от
Какво, че някой
НАСЛЕДСТВО
“свои”. Този народ векове е обезличаван, по време на
ще плаче на глас?
турското робство,
и после раздиран от интриги,
Синът злодейства и не учи,
подклаждани от чужди имперски интереси, а по
и бяга честичко от час…
ВЪЗРАЖЕНИЕ
времето на тоталитарното комунистическо деспотство
„Ах сине кучи!...”обезкървен, обезличен…И сега, вече толкова години,
извиках с бяс,
“Бивол” за нашите лъже,
жертва на лъжедемократи с прийоми налагани с
но замълчах…
за другите не!
насилието и натрапничеството на манипулацията,
Излиза… Кучето съм аз!
Дръж се народе!
безсрамни превъплъщения и хамелеонство - рожба на
Стогодишната партия т
ненаситния нагон за власт на старите партийни
РЕЦЕПТА
рева не пасе!
тоталитарни кадри,
техните деца и ученици
многобройна паразитна гмеж, заляла учреждения и
Дали заслужава
Амиш Вешкова
обществен живот.
нечии аплодисменти
Всичко, което са написали и двамата даровити
ей такваз нагласа:
автори е актуално и днес, не само за нас, а и за целия
колкото по-болни пациенти,
човешки род. Всички много сме чели за тях и от тях.
ГРИФ:
толкова по-здрава
Всички знаем още от ученическата скамейка за
Здравна каса?!
СТРОГО СЕКРЕТНО полезния им обществен и политически живот, за
тяхната нелепа смърт. И каквото и да напиша, ще е
ДАРЕНИЯ за в. “Литературно
Всичко
повторение на това, което вече е казано, но смятам, че
земеделско знаме”:
строго поверително - ще е полезно за всички да си припомним, че бяха убити
Георги Козарев - 100,00 лв.
някому
в разцвета на своята творческа зрялост… Единият
Иван Радев Попов - 80,00 лв.
е
директно,
случайно или не, другият косвено. И нека
Деян Стоянов Балев - 60,00 лв.
Известно
никога
това
не се повтаря!
Димитър Стоянов - 60,00 лв.
предварително!
Тома Георгиев Томов - 50,00 лв.
Маргарита Нешкова
Д-р Райна Димитрова - 20,00 лв.
Бодил Розин
Д-р Стефан Иванов - 20,00 лв.
Тодор Кокошаров - 20,00 лв.
РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
Тако Караиванов - 15,00 лв.
Борис Стамов - 10,00 лв.
РЕДАКТОРИ:
контакти:
интернет:
Добрин Костов - 10,00 лв.
Габриела Цанева
София, 1000
litzemedelskozname.free.bg
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