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ПРЕДГОВОРЪ

Чувствата къмъ Родината, заедно съ тия къмъ Бо
га и Майката, подържатъ съкровеностьта на човѣка. Тѣ 
идатъ отъ най-чиститѣ кжтове на сърдцето и сж основ
но мѣрило за благородството на неговитѣ трепети. За
туй и поетитѣ сж изпѣли най-добритѣ и човѣчнитѣ си 
пѣсни за Родината, Бога и Майката. Тия пѣсни сж съ 
най-топла духовность, съ най-величествени и мили обра
зи — около тѣхъ трепти нѣкакво непресъхващо оча
рование.

Въ любовната лирика, дори и когато е пречисте
на като тая на Данте или Блока, все има нѣщо 
плътско, сексуално, или демонично устремено; социал
ната и революционна пѣсень е героична и призивно чо- 
вѣшка, но и тя е плодъ на воля, която се храни отъ 
преходни земни импулси — докато пѣсеньта за Родина 
и Майка, подобно на молитвата, блика изъ най-свърх- 
земни, алтруистични и девствени извори на душата.

Чувството за Родина е отъ най-активнитѣ и чи
сти чувства за българина. То дава етиченъ смисълъ на 
нашето битие отъ Паисия до день днешенъ, то храни 
и най-свѣтлитѣ ни надежди за бждещето. Българскитѣ 
поети, чието слово отразява духа и сърдцето на народа, 
сж посветили най-хубавитѣ си пѣсни на Родината. Въ 
тѣхъ живѣе борческиятъ духъ, чувството за правда и 
алтруизма на българина. Чрезъ тѣхъ лишатъ най-жиз- 
ненитѣ и свещени блѣнове на народа ни, неговата из
ключителна героичность и готовностьта му за жертва.



Българинътъ не е шовинистъ. Той обича и въз- 
пѣва своята природа, пази заветитѣ и идеалитѣ на на- 
родностьта си не отъ егоизъмъ, а защото знае, че са
мо чрезъ Родината ще може да осжществи своитѣ чо- 
вѣшки мечти, само чрезъ нея ще стане могжщъ и вѣ
ченъ творецъ на универсално ценни добродетели. Кул- 
турниятъ, социалниять идеалъ за напредъкъ и правда 
се постига въ Родината. Тя е символъ на свободата, 
на най-чистата човѣчность.

Въ предлагания сборникъ еж. събрани нѣкой отъ 
най-хубавитѣ творения на нашата поезия. Тя, отъ Чин- 
туловъ до Славчо Красински, отбелязва всички нюанси, 
характерни за българското съзнание и за отношението 
му къмъ еждбата на България.

Тия пѣсни сж огледало на българската съ- 
вѣсть и на новата ни история. ТѢ заключватъ устре- 
митѣ къмъ свобода и човѣщина, радоститѣ на новия 
животъ следъ Освобождението, възходитѣ и покруси- 
тѣ въ войнитѣ, болкитѣ и идеалитѣ на следвоенното 
време. Заедно съ исторически опредѣленитѣ моменти 
въ миналия и днешенъ животъ на Родината, нѣкой 
отъ тия пѣсни отразяватъ и вѣчната, непремѣнна кра
сота, постоянната духовна властность на Отечеството, 
което сякашъ опредѣли най-жизнения пулсъ на човѣш- 
кото сърдце. Хубавитѣ младежки унеси, свещенитѣ 
завети на бащата, мждростьта на стареца — всичко 
дири последна нравствена опора въ идеалитѣ на Ро
дината.

Това личи отъ нашия сборникъ, който говори 
чрезъ безкористното, непредубедено слово на поетитѣ, 
тъй както то се е отронвало презъ течение почти на 
цѣлъ вѣкъ.

Г. К.-



Д О Б Р И  Ч И Н Т У Л О В Ъ

СТАНИ, СТАНИ, ЮНАКЪ БАЛКАНСКИ

Стани, стани, юнакъ балкански 
Отъ сънь дълбокъ се събуди,
Срещу народа отомански 
Ти българитѣ поведи!

Но сълзи кървави пролива 
Въвъ робство милий нашъ народъ;
Високо той рж.це простира 
Да го избави вишний Богъ!

И тъй ний много претърпѣхме,
Но стига толкозъ да търпимъ,
Да бждемъ пакъ, каквито бѣхме,
Ил’всинца да се изтрѣбимъ.

До кога, братя, ще страдайте?
Защо да се не съберемъ?
Така ли вѣчно ще се губимъ,
Въвъ робство всинца да измремъ?

Я вижте, братя, погледнете,
На чуждитѣ намъ племена!
Отъ тѣхъ добъръ примѣръ вземете,
Какъ си прославятъ имена!
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Станете, братя, вий станете, 
Начало покажете вий;
Нек’ сабитѣ си да запашемъ,
И помощь ще да се яви.

На помощь сърби, черногорци 
Съсъ радость ще се затекатъ;
А и отъ северъ храбри руси 
Тозъ часъ ще да се появятъ.

Догде е мъничка змията 
Елате да се съберемъ!
Съ крака да й строшимъ главата, 
Свободни да се назовемъ!

Да си развиемъ знамената,
Да свѣтне нашата земя;
Да си прославимъ имената,
Да гинатъ турски племена!



П. Р. С Л А В Е Й К О В Ъ  

ТАТКОВИНА

Хубава си, татковино,
Име сладко, земя рай,
Сърдце младо и невинно 
За тебъ трепка та играй.

Мили ми сж планинитѣ 
И на северъ и на югъ, 
Валозитѣ, равнинитѣ, 
Набраздени съ наший плугъ.

На уста ми сладка дума 
Ще да бжде този кжтъ,
Дето Дунавъ, Вардаръ, Струма 
И Марица си текатъ.

Доръ на небо ясно слънце,
И на очи свѣтъ, животъ,
Святи ще ми сж на сърдце 
Тазъ земя и тозъ народъ.
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Л. К А Р А В Е Л О В Ъ

СТАРА ПЛАНИНА

Защо си са навѫсила,
Планино зелена ?
Защо ти е повѣнала 
Горската премѣна?
Да ли роса малко пада,
Или вода нѣмашъ,
Или малко отъ слънцето 
Ти топлота земашъ?
„Имамъ вода, имамъ роса 
И вѣтрецъ ми духа:
Ала пролѣть наближава, —
А още съмъ глуха:
Нѣма още Панайота,
Съсъ вѣрни другари,
Нѣма още дякончето,
Нѣма Желя стари!
А планина безъ хъшове 
Нищо друго не е,
Освенъ майка на гробища,
Коя сълзи лѣе.
Ала чакай още малко, — 
Пѫпка ще са пукне,
Па ще видишъ, що ще тогазъ 
На мене да рукне!“
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Х Р. Б О Т Ь О В Ъ  

НА ПРОЩАВАНЕ

Не плачи, майко, не тжжи,
Че станахъ ази хайдутинъ, 
Хайдутинъ, майко, бунтовникъ, 
Та тебе клета оставихъ 
За първо чедо да жалишъ!
Но кълни, майко, проклинай 
Тазъ турска черна прокуда, 
Дето насъ млади пропжди 
По тази тежка чужбина —
Да ходимъ да се скитаме 
Немили, клети, недраги!
Азъ зная, майко, милъ съмъ ти, 
Че може младъ да загина,
Ахъ, утре като премина 
Презъ тиха, бѣла Дунава!
Но кажи какво да правя 
Кат’си ме, майко, родила 
Съсъ сърдце мжжко, юнашко, 
Та сърдце, майко, не трае 
Да гледа турчинъ, че бѣснѣй 
Надъ бащино ми огнище:
Тамъ, дето азъ съмъ порасналъ 
И първо млѣко засукалъ;
Тамъ, дето либе хубаво 
Черни си очи вдигнѣше 
И съ оназъ тиха усмивка 
Въ скръбно ги сърдце впиеше; 
Тамъ, дето баща и братя 
Черни чернѣятъ за мене! . . . 
Ахъ, мале-майко юнашка |
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Прости ме и вечъ прощавай!
Азъ вече пушка нарамихъ 
И на гласъ типамъ народенъ 
Срещу врага си безвѣрни.
Тамъ азъ за мило, за драго,
За тебъ, за баща, за братя —
За него ще се заловя,
Пакъ . . . каквото сабя покаже,
И честьта, майко, юнашка!
А ти Та чуешъ, майнолйо,
Че куршумъ пропѣй надъ село,
И момци вече наскочатъ,
Ти излѣзъ, майко — питай ги 
Де ти е чедо остало ?
Ако ти кажатъ, че ази
Падналъ съмъ съ куршумъ пронизанъ,
И тогазъ, майко, не плачи,
Нито пъкъ слушай хората,
Дето ше кажатъ за мене: 
„Нехрани-майка излѣзе“,
Но иди, майко, у дома 
И съ сърдце всичко разкажи 
На мОйтѣ братя невръстни,
Да помнятъ и тѣ да знаятъ,
Че и тѣ братъ еж имали,
Но братъ имъ падна, загина,
Затуй, че клетникъ не трая 
Предъ турци глава да скланя, 
Сюрмашко тегло да гледа!
Кажи имъ, майко, да помнятъ,
Да помнятъ мене да търсятъ:
Бѣло ми месо по скали,
По скали и по орляци,
Черни ми кърви въ земята,
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Въ земята, майко, черната I 
Дано ми найдатъ пушката, 
Пушката, майко, сабята,
И дето срещнатъ душманинъ 
Съсъ куршумъ да го поздравятъ,
А пъкъ съ сабя помилватъ . . . 
Ако ли, майко, не можешъ 
Отъ милость и туй да сторишъ, 
Т о ’га се сбератъ момитѣ 
Предъ нази, майко, на хоро 
И дойдатъ мойтѣ връстници 
И скръбно либе съ другарки,
Ти излѣзъ, майко, послушай 
Съсъ мойтѣ братя невръстни 
Моята пѣсень юнашка —
Защо и какъ съмъ загиналъ 
И какви думи издумалъ 
Предъ смъртьта и предъ дружина . 
Тжжно щешъ, майко, да гледашъ 
Ти на туй хоро весело,
И като срешнешъ погледа 
На мойто либе хубаво,
Дълбоко ще ми въздъхнатъ 
Две сърдца мили за мене — 
Нейното, майко, и твойто!
И две щатъ сълзи да капнатъ 
На стари гърди и млади . . .
Но туй щатъ братя да видятъ 
И кога, майко, пораснатъ,
Като брата си ще станатъ —
Силно да любятъ и мразятъ . . .

Ако ли, мале, майнолйо,
Живъ и здравъ стигна до село,



Живъ и здравъ съ байракъ въвъ ржка, 
Подъ байракъ лични юнаци,
Напети въ дрехи войнишки,
Съ левове златни на чело,
Съ иглянки пушки на рамо 
И съ саби змии — на кръста,
О, тогазъ, майко юнашка!
О, либе мило, хубаво 1 
Берете цвѣтя въ градина,
Кжсайте бръшлянъ и здравецъ,
Плетете вѣнци и китки,
Да кичимъ глави и пушки!
И тогазъ съ вѣнецъ и китка 
Ти, майко, ела при мене,
Ела ме, майко, прегърни 
И въ красно чело цѣлуни —
Красно съ две думи заветни: — 
Свобода и смърть юнашка!
А азъ ще либе прегърна 
Съ кървава ржка презъ рамо 
Да чуй то сърдце юнашко 
Какъ тупти сърдце, играе;
Плачътъ му да спра съ цѣлувка,
Сълзи му съ уста да глътна . . .
Пакъ тогасъ . . . майко, прощавай 
Ти, либе, не ме забравяй!
Дружина тръгва, отива,
Пжтьтъ е страшенъ, но славенъ:
Азъ може младъ да загина . . .
Но . . . стига ми тая награда —
Да каже нѣвга народа:
Умрѣ сиромахъ за правда,
За правда и за свобода!
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ХАДЖИ ДИМИТЪРЪ

Живъ е той, живъ е! Тамъ на Балкана, 
Потъналъ въ кърви, лежи и пъшка 
Юнакъ съ дълбока на гърди рана, 
Юнакъ въ младость и въ сила мжжка.

На една страна захвърлилъ пушка,
На друга сабля на две строшена;
Очи тъмнѣятъ, глава се люшка,
Уста проклинатъ цѣла вселена!

Лежи юнакътъ, а на небето 
Слънцето спрѣно сърдито пече; 
Жетварка пѣе нейде въ полето 
И кръвьта още по-силно тече!

Жетва е сега . . . Пѣйте, робини,
Тѣзъ тжжни пѣсни! Грѣй и ти, слънце, 
Въ тазъ робска земя! ІДе да загине 
И тоя юнакъ . . .  Но млъкни, сърдце!

Тозъ, който падне въ бой за свобода, 
Той не умира: него жалѣятъ 
Земя и небо, звѣръ и природа,
И пѣвци пѣсни за него пѣятъ . . .

Денемъ му сѣнка пази орлица,
И вълкъ му кротко раната ближе;
Надъ него соколъ, юнашка птица,
И тя се за братъ, за юнакъ грижи!



Настане вечерь — месецъ изгрѣе,
Звезди обсипятъ свода небесенъ;
Гора зашуми, вѣтъръ повѣе, —
Балканътъ пѣе хайдушка пѣсень!

И самодиви въ бѣла премѣна,
Чудни, прекрасни, пѣсень поемнатъ, — 
Тихо нагазятъ трева зелена 
И при юнака дойдатъ та седнатъ.

Една му съ билки раната върже,
Друга го пръсне съ вода студена,
Трета го въ уста цѣлуне бърже —
А той я гледа, — мила, засмѣна!

„Кажи ми, сестро, де йКараджата?
Де е и мойта вѣрна дружина?
Кажи ми, пъкъ ми вземи душата, —
Азъ, искамъ, сестро, тукъ да загина!“

И плѣснатъ съ ржце, па се прегърнатъ,
И съ пѣсни хвръкнатъ тѣ въ небесата, — 
Летятъ и пѣятъ, дорде осъмнатъ,
И търсятъ духа на Караджата . . .

Но съмна вече! А на Балкана 
Юнакътъ лежи, кръвьта му тече,
Вълкътъ му ближе лютата рана,
И слънцето пакъ пече ли — пече!
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ИВ. В А З О В Ъ

ДЕ Е БЪЛГАРИЯ?

Питатъ ли ме де зората 
Ме й огрѣла първи пжть,
Питатъ ли ме де й земята,
Що най любя на свѣтътъ?

Тамо, азъ ще отговоря,
Де се бѣлий Дунавъ лѣй,
Де отъ изтокъ Черно-море 
Се бунтува и свѣтлѣй;

Тамо, де се възвишава 
Горда Стара-планина,
Де Марица тихо шава 
Изъ тракийска равнина,

Тамъ де Вардаръ презъ полята 
Мжтенъ лѣй се и шуми,
Де на Рила грѣй главата,
И при Охридски вълни.

Тамъ, де днесъ е зла неволя,
Де народа й мж.ченикъ,
Дето плачатъ и се молятъ 
Сё на сжщиятъ язикъ.

Тамъ роденъ съмъ! Тамъ дѣди ми 
Днесъ почиватъ подъ земя.
Тамъ гърмѣло тѣхно име 
Въ миръ и въ браннитѣ поля.
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До чукаритѣ Карпатски 
Е стигала тѣхна власть 
И стенитѣ Цариградски 
Треперали сж тогазъ.

Вижте Търново, Преслава, — 
Тия жални съсипии:
На преминалата слава 
Паметници сж они!

Българио драга, мила,
Земя пълна съ добрини,
Земя, що си ме кърмила, 
Моятъ поклонъ приемни!

Любя твоигѣ балкани,
Твойтѣ рѣки и гори,
Твойтѣ весели поляни,
Де Богъ всичко наспори;

Твойтѣ мжки и страданья, 
Твойта славна старина, 
Твойтѣ въспоминанья,
Твойта свѣтла бжднина.

Дето ази и да трая 
За тебъ мисля и горя,
Въ тебъ родихъ се и желая, 
Въ тебъ свободенъ да умра.



НА БЪЛГАРИЯ

На тебъ, Българио свещенна, 
Покланямъ пѣсни си сега,
На твойтѣ рани, кръвь безценна,
На твойта жалость и тжга,
На твойтѣ сълзи и въздишки,
На твойтѣ страсти и тегло,
И на вѣнеца мжченишки 
Кой грѣй на твоето чело.

Прокуденъ тука на чужбина,
Далечъ отъ твойтѣ гори,
Сърдцето ми сега проклина 
Тирана, който те мори.

Прийми тѣзъ пѣсни, майко мила, 
Отйекъ на жалостний ти зовъ,
И плодъ на сладката любовь,
Съ коя душа ми си пълнила;
Прийми тѣзъ пѣсни, пълни съ гнѣвъ, 
Катъ вихъра, що пѣй по друма,
Ту жални, катъ шумътъ на Струма, 
И като горския напѣвъ.

О, майко, азъ видѣхъ тиранътъ,
Като ржцетѣ си вапца 
Въ кръвьта на твойтѣ деца,
И чухъ какъ плачеше Балканътъ,
И твойтѣ сини небеса!



Но презъ чървенитѣ порой,
[До ти пролѣ въвъ тазъ борба, 
Азъ видя днитѣ ясни твои 
На твойта бждеща сждба.

Дано тазъ вѣра, туй мечтанье 
Не се разбие въ нѣкой брѣгъ, 
И твоя зовъ да не остане,
Като въ пустинята безъ екъ.
30 ноемврий 1876 г.

ОТЕЧЕСТВО ЛЮБЕЗНО, КАКЪ ХУБАВО СИ ТИ!

I

Отечество любезно, какъ хубаво си ти!
Какъ чудно се синѣе небето ти безкрайно!
Какъ твоитѣ картини мѣняватъ се омайно!
При всѣки погледъ нови, по-нови красоти:
Тукъ весели долини, тамъ планини гиганти,
Земята пълна съ цвѣте, небето съсъ брилянти . , . 
Отечество любезно, какъ хубаво си ти!

II

Коя земя отъ тебъ е по-пъстра, по-богата?
Ти сбирашъ въ едно всички блага и дарове:
Хлѣбъ, свила, рози, нектаръ, цвѣтя и плодове,
На Изтокътъ свѣтлика, на Югътъ аромата;
Горитѣ ти сж. пълни съ хармония и хладъ, 
Долинитѣ съ трендафилъ, гърдитѣ съ благодать. 
Коя земя отъ тебъ е по-пъстра, по-богата ?
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III

Отечество, не си ли достойно за любовь ?
Кой странникъ безъ въздишка можа да те остави? 
Кой има сила твоитѣ картини да забрави?
Що нѣмашъ ти? Що липсва подъ синий ти покровъ, 
Въ случай, че Богъ би искалъ Едемътъ да премѣсти 
И своя рай прекрасенъ при Емусъ да намѣсти ? 
Отечество, не си ли достойно за любовь.

IV

Ти рай си, да; но кой те прилично оценява?
Не те познаватъ даже децата ти сами,
И твойто име свято не рѣдко ги срами I
Какъвъ ли свѣтъ прекрасенъ въ тебъ йоще скритъ

остава ?
Какви ли тайни дрѣмятъ, богатства, красоти 
По твоитѣ долини, поля и висоти ?
Ти рай си, д а ; но кой те прилично оценява ?

V
Ахъ, ний живѣйме въ тебе, катъ сжщи чужденци,
И твоятъ дивенъ видъ ни не стрѣска, не привлича. 
Рогачътъ въ планинитѣ по-много те обича,
По-харно те познаватъ крилатитѣ пѣвци,
Но ний не видимъ нищо, намъ нищо не ни трѣба, 
Доволно е, че давашъ покривката и хлѣба,
И ние въ тебе, майко, ще умремъ чужденци!
Хисаръ 1882.
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ТАМЪ!

Искашъ ли да посетишъ страна 
Пълна съ блѣскави предания,
Люлка на велики имена,
На тегла, сълзи, страдания?

Де въ шумящитѣ гори 
Дъхатъ сладки благовония,
Де небеснитѣ зари 
Грѣятъ грозни беззакония ?

То иди, о брате, въ Македония 1

Ти желаешъ ли да видишъ свѣтъ, 
Дето нивга не блесна свободата,
Де небето пуща благодать 
А яремътъ загрози природата?
Де надежда не блещи,
Де срѣдъ общата хармония 
Вѣченъ плачъ се чуй, ехти,
Дето вѣчна е агония?
То иди, о брате, въ Македония!
20 августъ 1883.

БЪЛГАРСКИЯТЪ ЕЗИКЪ1)
Езикъ свещенъ на моитѣ дѣди, 
Езикъ н а  МЖ.КИ, стонове вѣковни, 
Езикъ на тая, дето ни роди 
За радость не — за ядове отровни.

*) Написано въ ответъ на еднодушнитѣ почти тогава твър- 
дения за грубость и немузикалность на нашия езикъ, твърде
ния давани отъ чужденцитѣ, като пишеха за нова България, 
въ това число и руситѣ. Въ хармония съ тѣхъ повтаряха то
ва и самитѣ българи!
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Езикъ прекрасенъ, кой те не руга 
И кой те пощади отъ хули гадки? 
Вслушалъ ли се е нѣкой до сега 
Въ мелодйята на твойтѣ звуци сладки?

Разбра ли нѣкой колко хубость, мощь 
Се крий въ речьта ти гъвкава, звънлива, — 
Отъ руйни тонове какъвъ раскошъ,
Какъвъ размахъ и изразитость жива ?

Не, ти падна подъ общия позоръ,
Охуленъ, опетненъ съсъ думи кални:
И чуждитѣ, и нашитѣ, въвъ хоръ 
Отрекоха те, о, езикъ страдални!

Не си можалъ да въплътишъ въвъ тебъ 
Създаньята на творческата мисъльI 
И не за пѣсень гениятъ ти слѣпъ —
За грубъ брътвежъ те само билъ орисалъ!

Туй слушамъ сё отъ какъ съмъ на свѣта! 
Сё туй ругателство ужасно, модно,
Сё тоя отзивъ, низка клевета,
Що слетя всичко мило намъ и родно.

Охъ, азъ ще взема черния ти срамъ,
И той ще стане мойто вдъхновение,
И въ свѣтли звукове ще те предамъ 
На бждещето бодро поколѣнье;

Охъ, азъ ще те обриша отъ кальта 
И въ твоя чистий блѣскъ ще те покажа, 
И съ удара на твойта красота 
Азъ хулницитѣ твои ще накажа.
Пловдивъ, 1883
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О, РОДИНО МОЯ !

Ти си земя чудно красна,
О, родино моя!

Дали си за туй злощастна,
О родино моя ?

ТвОйтѣ сили сж заспали,
Като вцепенени,

ТвОйтѣ свѣтли идеали
Днесъ сж престжпленье.

Ти бѣ права срѣдъ теглата,
О, родино моя,

Ти бѣ силна въ желѣзата,
О, родино моя!

Въ тебъ се раждаха тогава 
Сърдца силни, едри,

И стремления за слава 
И надежди ведри.

Днесъ те не познавамъ вече, 
О, родино моя?

Дали ти кръвьта изтече,
О, родино моя ?

Уроки ли те сгазиха,
Или дрѣмка тежка,

Или студове смразиха
Твойта кръвь лудешка?



Или много ти извърши,
О, родино моя,

Та тебъ кръстътъ се прекърши 
О, родино моя!

Ти свободна си, но влачишъ 
Истински вериги,

Напредъ вървишъ — назадъ крачишъ,
Вплетена въ интриги.

Я стресни се доръ е време,
О, родино моя,

Днесъ умира, който дрѣме,
О, родино моя!

Недей казва: слава Богу,
Но бжди на стража,

Твойтѣ врагове сж много,
Азъ ще ти ги кажа.

Не сж чужди, а домашни,
О, родино моя,

Затова сж много страшни,
О, родино моя!

Тѣ на свойтѣ страсти бѣсни 
Тебе жертвуваха,

Съ твойтѣ идеали честни 
Тѣ се подиграха;

Подиграха се съсъ тебе,
О, родино моя,

И хвърлиха те на жребий,
О, родино моя!
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Днеска подлитѣ сж първи 
И низостьта лиха, 

Патриоти като чърви,
Тебе навадиха!

ТѢ сж. твои, ти роди ги,
О, родино моя,

Не жали ги, порази ги,
О, родино моя!

Ако ти останешъ нѣма, — 
Ази ще да гръмна 

И ще маската да снема 
На тая сгань тъмна.

Че въ гнѣва си мойта лира, 
О, родино моя,

Става огънь, бичъ, сѣкира,
О, родино моя!

И ще тръшна тия хора — 
Безъ сърдце, безъ вѣра, 

И петното на позора
Азъ ще имъ удара!

Та доръ живи сж да ходатъ 
О, родино моя,

Съ тоя белегъ изъ народътъ 
О, родино моя!



НОВОТО ГРОБИЩЕ НАДЪ СЛИВНИЦА

Покойници, вий въ други полкъ минахте, 
Де нѣма отпускъ, ни зовъ за борба,
Вий братски се пригърнахте, легнахте 
И „лека нощь!“ навѣки си казахте —

До втората тржба.
Но що паднахте тукъ, деца бурливи ?
За тронъ ли златъ, за нѣкой ли кумиръ? 
Да бѣше то — остали бихте живи,
Не бихте срѣщали тъй горделиви 

Куршума . . . Спете въ миръ.
Българио, за тебе тѣ умрѣха,
Една бѣ ти достойна зарадъ тѣхъ,
И тѣ за тебъ достойни, майко, бѣха!
И твойто име само катъ мълвѣха,

Умираха безъ страхъ.
Но кой ви знай, че спите въ тѣзъ полета ? 
Надъ вашй гробъ забвеньето цъвти.
Кои сте вий? Надъ сѣнката ви клета 
Не мисли никой днесъ, освенъ поета 

И майкитѣ свети!
Борци, вѣнецъ ви свихъ отъ пѣсень жива, 
Отъ звукове, що никой не събра:
Отъ дивий ревъ на битката гръмлива,
Отъ екота на Витоша бурлива,

Отъ вашето „ура“.
И тозъ вѣнецъ — той нѣма да завѣне,
И тая пѣсень вѣчно ще гърми 
Изъ българскитѣ планини зелени,
И славата ще вѣчно пѣй и стене 

Надъ гробни ви хълми.
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Почивайте подъ тѣзъ могили ледни:
Не ще да чуйте вечъ трж.ба, ни вождъ,
Ни славний гръмъ на биткитѣ победни, 
Къмъ вѣчностьта е маршътъ ви последни. 

Юнаци, лека нощь!
1885

ПОДЪ НАШЕТО НЕБЕ

Поетъ роденъ съмъ азъ, поетъ съмъ сж.щъ. 
Душа на пѣсни изворъ е могжщъ —
Въвъ радость, скръбь, при роснитѣ цвѣтя 
На май, въ фъртунитѣ на януария,
Всегда, — доволно е да диша тя 

Въздухътъ на България.

На моя духъ свободенъ и крилатъ 
За пѣсни родина е цѣлий свѣтъ;
Но странна сила сѣща колчимъ той 
Висъ нѣкой зърне на Балкана стария, 
Когато тласнува летежа свой 

Въ небето на България.

Сърдце ми знай да тупа и копнѣй 
Надъ всѣка скръбь и звукове да лѣй, 
И всѣка струна въ него закънти, 
Щомъ нѣкой външенъ стонъ удари я ; 
Но то най-страстно чувствува, тупти 

Съ сърдцето на България.
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На мойта Муза ликътъ вдъхновенъ 
Навредъ дружи ме, скръбенъ илъ засмѣнъ — 
Тя пѣсни сладки тихо ми шепти.
Но пламъкъ нови, творчески, разгаря я,
До нея колчимъ екне, долети 

Викъ нѣкой на България.

БЪЛГАРСКИЯТЪ БОГЪ
Живъ е той, живъ е ! . . .

Хр. Ботевъ
Тревожни дни, велики дни! Не знамъ 
Прекарвалъ ли е другъ народъ такива. 
Триумфи, слава! — а сърдцата намъ 
Змия гризе, отрова въ тѣхъ излива.

Душмани грозни съ низки врагове 
Обграждатъ ни. Стихия на коварство!
На адска зависть демонътъ реве 
Къмъ младото, великото ни царство 1

И хищни птици яростно кълватъ 
Меса ни живи, кръвь ручи отъ рани . . . 
За туй ли нашитѣ свети герои мратъ —
Да бждемъ грабени, разкжсвани, обрани?

Българио, треперя съ твоя гнѣвъ,
Треперя съ твойта ярость безгранична, 
Треперя съ яростьта на бѣсний левъ,
На кой, настръхнала, си днесъ прилична;

Треперя съ цѣлий негодующъ свѣтъ 
Предъ тозъ позоръ; съ душитѣ възмутени 
На твойтѣ храбри синове, безъ четъ 
По бойнитѣ полета покосени.
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Но живъ е българскиятъ Богъ. Той насъ 
Въ най-мрачни вѣкове пазй; пазй ни 
При Шипка, Сливница, Люле-Бургасъ —
И днесъ той бди възъ нашитѣ сждбини.

И днесъ той бди възъ насъ, невидимъ Стражъ 
Народенъ, и не ще да ни остави.
О, живъ е българскиятъ Богъ, Богътъ нашъ 
Великъ, и чудеса за нази прави.

Защото правдата е съ наший мечъ 
И имаме велико тукъ призванье 
И славна роль въ историята вечъ 
Сждбата предвидлива, начърта ни.

И пакъ ще одолѣймъ! И по-високъ 
Ще бжде нашиятъ полетъ свободни, 
Въпрѣки всички сили преизподни!
О, живъ е, живъ е българскиятъ Богъ! 
февруарий 1913.

ЗАВОЯТЪ НА ЧЕРНА

Завоятъ на Черна! О, име печално,
О, споменъ тжжовенъ за жертви безбройни! 
О, гробъ ненаситенъ, погълналъ безжално 
Сърдца на витязи крилати и знойни!

Завоятъ на Черна! Каква скръбь дълбока 
И гордость свещена се буди въ духътъ ни 
За дивни усилья въ борбата жестока,
За подвизи славни, за лаври безсмъртни!
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Завоятъ на Черна! Възторгъ безконеченъ 
На вѣра и младость, на духове смѣли. 
Българйо, гордѣй се! Увий вѣнецъ вѣченъ 
На твойтѣ герои при Черна умрѣли!
27 декемврий 1916.

ПАМЕТНИКЪ НА БЪЛГАРСКАТА МОЩЬ

Написано следъ единъ раз
говоръ, който имахъ съ гене
ралъ Радко Димитриевъ презъ 
пребиваването му въ София.

Ваятелю, желайшъ ли въ дѣло сяйно 
Отъ мраморъ, миру непознато йощъ,
Въ творение съ величие безкрайно 
Да обезсмъртишъ българската мощь ?

Да предадешъ въвъ образъ яръкъ, вѣренъ 
На тазъ война великия напоръ —
Възторгътъ, героизмътъ безпримѣренъ,
На доблести и сили дивний хоръ ?

Да предадешъ мощьта и тържеството 
На здрави мишци и на духъ моглицъ,
Било въ труда, въ търпението, въ теглото,
Било въ гранатенъ градъ, въ куршуменъ дъждъ ?

Недей вая, катъ тѣхенъ изразъ славенъ,
Гордъ пълководецъ съ мечъ въ ржжата голъ,
Ни бранний Марсъ, на пиедесталъ изправенъ,
Ни левъ ревящъ — на силата символъ.
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Ни на Триумфа гениятъ надменни —
Богиня свѣтла, що развѣва стягъ —
А другъ кумиръ за наш’то поклоненье: 
Извай отъ мраморъ български селякъ.
мартъ 1913.

БЪЛГАРИЯ

Обичахъ те, когато бѣ робиня 
И влачеше позорния хомотъ,
И всѣки зовъ къмъ по-добъръ животъ 
Надъ тебъ минуваше, катъ презъ пустиня.

Обичахъ те, кога изгрѣ надъ тебъ 
Зорницата на твойто пробужденье, 
Духовна свѣтлина и просвѣщенье 
За тебе станаха насжщний хлѣбъ.

Обичахъ те, кога яремъ да счупишъ,
Ти мечъ изтегли въвъ неравенъ бой,
И съ жертви страшни, скжпи и безброй 
Успѣ си бждещето да изкупишъ.

Обичахъ те, когато заблестѣ 
Свободата надъ твоитѣ балкани,
Кога надъ твойтѣ пепелища, рани — 
Животъ разношенъ буйно зацъвтѣ.

Здрависахъ те, кога свѣта зачуди 
При Сливница съ победни си „ура“
И първитѣ си лаври ти набра,
И мощь незнайна се у тебъ пробуди.

26



Обичахъ те въвъ твойтѣ смутни дни 
И въ трусоветѣ страшни що изпати,
Когато въ кжсо време преживѣ ти 
На вѣкъ тревогитѣ, безъ четъ злини.

Обичамъ те и днесъ, кога забрави 
Задачи свѣтли и уроци зли,
На жажди бѣсни, диви крамоли 
Да станетъ поприще се ти остави;

Когато въ твойта почва семена 
Ужасни падатъ — за ужасна жътва,
И пъкленъ Духъ къмъ лошъ те край ошьтва, 
Обезвѣрена въ всички знамена;

Кога си жадна да чуйшъ бодъръ зовъ,
О, майко бедна, майко безпокойна, —
И повече отъ сявгашъ си достойна 
За плачъ, згі, порицанье и любовь!
София, 1899

НЕПОБЕДИМА

Ыоиг з о т т е з  даггоіёз ! Ріиз сіе 
паііопз зоеигз! Еі ]е ргёсііз 1’аЬігае 
а поз епѵаЫззеигз.

V. Нидо („Ь’аппёе ІеггіЫе“)

Вѣрваінъ. Вѣрвамъ въ Нѣщо въ небесата, 
Вѣрвамъ въ истината и въ доброто,
Черенъ е триумфа на Лъжата,
Низка е победата на Злото.
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Вѣрвамъ. Вѣрвамъ, Родино и въ тебе:
Не е този — другъ е твоятъ жребий,
Дни по-други готви ти сждбата,
Вѣрвамъ въ Нѣщо въ небесата.

Разумъ висши, или висша Воля 
То е — но то види, милва, блъска, 
Рано-късно своя ликъ оголя 
И зари илъ мълний страшни пръска.

Каина на сждъ ужасенъ вика,
Юда — на върбата го увисва 
И троши ржката, що подписва 
Смъртенъ приговоръ надъ мжченика.

Има Богъ правдивъ. Той дига, сваля.
Бди надъ слабий, силния струпаля . . .
И ти, Майко, героиньо мила,
Вѣрвай въ себе — вѣрата е сила!

Подигни главата! Не унивай,
Твоята звезда високо свѣти,
Тя ще свѣти и презъ вѣковетѣ,
Знамето въ душата си не свивай!

Имашъ въ що да вѣрвашъ: въ твойта младость, 
Въ твойто здраве — на живота радость,
Въ твойтѣ мишди, трудъ, полети смѣли,
Въ силитѣ духовни, въ тебъ назрѣли;

Имашъ нѣщо по-велико: Твойто 
П раво! Правото, мощь несломима,
Херувима съ огненъ мечъ, чрезъ който 
Въ бой и съ ада си непобедима!
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КУЛАТА

Ужасенъ часъ! България трепери, 
Като листо, и подъ мора живѣе! 
Съ окото си се мжчи да измѣри 
Дълбочината, що предъ нея зѣе.

Дълбочина, де мракъ цари, синджири 
Дрънчатъ, бдятъ кръволочнитѣ вампири . . .
Този миръ проклетъ? О, нѣма той да бжде ?
Убиецъ може да закаля, но не сжди!

Тозъ миръ на мъсть — е миръ на пѣсъкъ сложенъ, 
Високъ градежъ върху блатиста почва:
Едвамъ сглобенъ — да се тресе започва,
Тозъ миръ е новъ ратъ, малко поотложенъ;

Тозъ миръ — на победители миръ не дава, 
Тозъ миръ дойде следъ Пирова победа, 
Полвина свѣтъ въ страхъ лавритѣ си гледа, 
Половина свѣтъ гори да отмъщава!

О, победители, единъ слѣпеца 
Не вижда крѣхкостьта на ваш’та кула,
Защото мщеньето е ней твореца,
И злобата — черъ духъ на Велзевула.

Въ градежа й отсёга има гнилость,
Стенитѣ й вече се попукватъ жалко:
Циментъ имъ липсва — справедливость малко, 
Гранитъ въ основитѣ имъ — малко милость.
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И ние, смазанитѣ до земята.
Съ духа сме прави, ако и безгласни:
Вий меча взехте ни, но не крилата 
На вѣрата въвъ бжднини по-ясни.

Оста ни силата непобедима 
На младостьта, коя да мре не иска,
И Правдата — далечна или близка —
Тукъ своя праздникъ, тържество ще има.

О, рано-късно тоя день ще блесне,
Азъ виждамъ го въ тъмата, той на пжть е,
И тозъ, що въ гробъ турихте, ще възкресне, 
Че Божий сждъ е другъ, не вашътъ сждъ е !
28 октомврий 1919
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К. В Е Л И Ч К О В Ъ

ОБИЧАМЪ ТЕ, РОДИНО . . .

Обичамъ те, обичамъ те, родино мила,
За всички мечти, отъ кои съмъ се пленилъ,
За всички радости, кои си ми дарила,
За всички горести, кои съмъ съ тебъ дѣлилъ.

Обичамъ те, обичамъ те, родино мила,
За хубоститѣ дивни, кои щедрий Богъ 
Обсипалъ е възъ тебъ, за страшнитѣ патила, 
Кои петь вѣка бѣха твой удѣлъ жестокъ.

Обичамъ те, обичамъ те, родино свята,
За тѣзъ, кои съня си вѣчний въ тебе спятъ, 
Съсъ силата неудържима, съ чистотата

На сълзитѣ, що отъ очитѣ ми текатъ,
Съ горещий поривъ, който носи ми душата 
Къмъ гробоветѣ скжпи, кои въ тебъ стърчатъ!
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П Е Н Ч О  С Л А В Е Й К О В Ъ  

НА БАЛКАНА

Съ навжсено чело, загърнатъ въ плащъ мъгливъ, 
възправя се далечъ Балкана горделивъ, 
въ хайдушкия си блѣнъ унесенъ и забравенъ, 
каточе воинъ старъ на стража тамъ поставенъ 
надъ младо воинство, въ бззкрайни далнини 
разтурено на станъ.

Отъ пръвни още дни 
сърдцето ми е той омайвалъ и унисалъ; 
и днесъ ме носи пакъ къмъ него волна мисъль 
далечъ отъ чуждий край, отъ чужди брѣгове. . . 
Не роденъ ли ме гласъ отново тамъ зове 
и шепне на душа детинский блѣнъ чаровенъ, 
на миналитѣ дни во тъмний склепъ заровенъ, 
забравенъ — и за часъ взблѣнуванъ пакъ сега ? 
Или по бащинъ край надвластница тжга, 
съ несгодитѣ въ сърдде измжчено сдружена, 
и въ тоя горди ликъ тайнствено вплътена, 
възстава — за да ме отново пакъ замай ?

Сърдде ми черни дни и дни честити знай, 
польгвано подиръ невредитѣ свѣтовни.
Една ли загуба е то съ сълзи отровни 
оплаквало? Веднажъ ли, гордо въ радостьта, 
възнасяло е то въ безуменъ химнъ свѣта, 
и най-високия свѣтовенъ даръ — живота? 
Орисницата зла, по свой капризъ и сгода, 
ме е оттласвала отъ тозъ къмъ онзи брѣгъ, — 
самотенъ, отчужденъ, за никого недрагъ, 
днесъ тука, утре тамъ неволникъ да се скитамъ
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и отъ промѣна пакъ въ промѣна да налитамъ,
безъ отдъхъ, безъ запиръ. . . Но въ тия ткжни дни
на пагубенъ въртежъ, единъ се съхрани,
все сжщъ, ненакърненъ отъ никакви промѣни,
величествений ликъ на гордитѣ Балкани,
на моята душа тамъ во Света Светихъ.
И както стръвенъ вълкъ, или пъкъ вепъръ лихъ,
когато се куршумъ въ месата му забие,
лети съ несвѣсенъ бѣгъ въ усои да се скрие
и търси билье тамъ, за свойтѣ рани лѣкъ, —
така и азъ летя къмъ онзи край далекъ,
со който отъ дете сърдце ми е сродено:
и гордъ и дивенъ химнъ това сърдце ранено
омайва, милува — и властно то се рве
при снѣжноглавитѣ шеметни върхове,
що грѣятъ навъзбогъ въ тържественость върховна. . .
Това е пѣсень на промѣната свѣтовна,
която отпредвѣкъ Балкана тъменъ пѣй. —
Ей пада ведра нощь; вълшебно месецъ грѣй 
и плаха гмежь звезди обсипватъ сводъ небесенъ, — 
каточе тъмний текстъ на тая дивна пѣсень 
предъ моя смаянъ взоръ се открои завчасъ — 
и явствени слова зачухъ тогава азъ.
А въ пролѣтната нощь, горитѣ и полята 
услушваха се въ тѣхъ, като въ легенда свята,

— „Тъй кактО облаци по мойтѣ върхове, 
минуваха единъ по други вѣкове, 
ту мудно, ту въ бѣсътъ на прихотливость лиха — 
и сепваха ме тѣ за мигъ отъ дрѣмка тиха.
Неволенъ зритель на преходни сждбини, 
азъ колчемъ стрелвахъ гледъ — изъ тъмни далнини 
ту жъртвения пламъ съзирахъ да догаря, 
ту счувахъ пѣсеньта поволна на овчаря,
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низъ дебри нѣкжде зарѣянъ по стада. . .
Подъ нѣкой клонестъ джбъ, съ разрошена брада 
гадатель виждахъ азъ и чувахъ го прилуки 
свѣтовни да вещай — несгоди я сполуки — 
посрѣдъ стареитѣ, събрани на съветъ. —

Летѣха вѣкове; мѣнять се вихренъ редъ
дни — свѣтлина и мракъ — и тъй отъ памтивѣка.

И виждахъ пълчища къмъ чужбина далека, 
кой знае отъ каква полъгвани мечта, 
отивайки . . . Дома остала челядьта, 
во жалби зарадъ тѣхъ, денетѣ си проклина.
И гледахъ ги назадъ да идватъ отъ чужбина — 
отъ хиляди единъ . . . Юнашкитѣ дѣла 
възпѣваха пѣвци — но смръщени чела 
не разведряваха хвалебни, дивни пѣсни. . .
И рѣдко жъртвенъ чадъ, къмъ глжбини небесни 
на стълпи да се вий, опази моя гледъ. —

Летѣха вѣкове; мѣнятъ се вихренъ редъ
дни — свѣтлина и мракъ — и тъй отъ памтивѣка.

До моя сепнатъ слухъ достига само ека 
отъ мечове. И щомъ да метнѣхъ погледъ азъ 

•презъ вихри-облаци, размѣстяни за часъ, 
съзирахъ, настървенъ, какъ съ пѣна на устата, 
като на кръвенъ врагъ, се хвърля братъ на брата, 
и остро копие ржката на синътъ 
насочва во несвѣсть, къмъ бащината гръдь.
И падатъ трупъ на трупъ и въ кървитѣ си тънатъ 
за нѣкакъвъ си богъ, на дървенъ кръстъ разпънатъ 
Въ села и градове се пустошьта всели . . .

34



А въ моитѣ хралупи и пещерни скали 
взгъмжаха тъменъ рой пустинници — аскети, 
презиращи свѣтътъ, отъ нѣкакви завети 
подсторени за другъ животъ отвждъ свѣта, 
животъ неподсладенъ отъ земна суета — 
духовни постници, отъ всичко отчуждени, 
и само отъ смъртьта на подвигъ вдъхновени!
При менъ, а чуждъ имъ бѣ самия мой приветъ! —

Летѣха вѣкове; мѣнятъ се вихренъ редъ
дни — свѣтлина и мракъ — и тъй отъ памтивѣка

Ей непозната сгань нахълта отдалеко, 
и никой я не спрѣ въ злокобниятъ й пжть.
И скоро цѣлий край подложи си вратътъ — 
отъ свойта собствена постигнатъ проклетия — 
подъ чуждия хомотъ, за смърть и за робия.
Полята росни димъ пожаренъ замъгли.
По мойтѣ висини разнасяха орли 
разръфани меса, — а долу, презъ мъглитѣ, 
азъ виждахъ трупъ до трупъ на колове набити, 
съ изюдени отъ стонъ и гърчене лица . . .
И чувахъ писъкъ на кърмачета деца,
отъ майчини гърди изтръгнати. А гракътъ
на гарвани далечъ зловещо татъкъ въ мракътъ
ехтѣше, дето се надъ грозни съсипии
тѣ виеха — и тамъ отъ дето въ висини
се дигаха и смрадь отъ лешове и пари
отъ локви кръвь, като отъ жъртвени олтари.

Не спрѣха вѣкове шеметния си ходъ . . .
Но края дето 6Ѣ мъртвилото животъ,
отминаха го тѣ, тъй както пжтникъ скърша
отъ прѣкий пжть, съзрѣлъ тамъ повалена мърша.“



Замлъкна тъмний гласъ въ незнайни далнини, 
и само екотъ глухъ въ надзвездни висини, 
като въздишка, се болезнено пронесе . . .
Но ей че буренъ рой отъ сѣнки се възнесе 
изъ дебри и усои потънали во мракъ ; 
и други гласъ сега слова подхвана пакъ — 
и вслушаха се въ тѣхъ, като въ легенда свята, 
срѣдъ пролѣтната нощь, горитѣ и полята:
— Бащице, старъ Балканъ, жестоко сждишъ тиѣ 
Вѣковний грѣхъ и срамъ на нашитѣ бащи, 
сълзитѣ майчини — най-скжпа земна жъртва — 
не ги л’изкупиха? Една ли само мъртва 
робия виждашъ ти презъ низъ отъ вѣкове?
Отъ робско млѣко ли сме ние синове 
вскърмёни? Рабски духъ ли нази ни отхрани?
Вижъ, взри се въ нашта гръдь покрита съ люти рани 
и, ако мож’, смѣтни безбройния ни брой — 
по твойтѣ върхове и дебри и усои 
найдоха сладка смърть на робитѣ чедата . . .
Не всуе съ нашта кръвь поена е земята — 
изгрѣ зорницата на бждещитѣ дни 
изъ нея. Бащински ти погледъ обърни 
къмъ Срѣднята-гора, царица на горитѣ, 
чуй звънъ отъ мечове, чуй пѣсень на пѣснитѣ: 
летятъ дружини по дружини тамъ на пжть, — 
летимъ и ний сами къмъ онзи славенъ кжтъ, 
кждето сетенъ пжть отсжждатъ сждба свята 
юнашкитѣ сърдца на наштѣ живи братя . . . "

Замлъкна гордий гласъ въ незнайни далнини.
И само екотъ глухъ въ надзвездни висини, 
като въздишка, се болезнено пронесе . . .
И своя погледъ гордъ Балкана старъ унесе 
на сѣнкитѣ подиръ метежний воленъ рой — 
и въ блѣнъ пророчески чело наведе той.
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П. К. Я В О Р О В Ъ

РОДИНА

Обичамъ те, родино, и ме трови 
Поради тебе често ядна скръбь,
Подъ гнетъ стоимененъ превивамъ гръбъ 

И влача азъ, неводникъ, твоитѣ окови . . .

Но що си ти ? Земя ли въ нѣкой предѣли ? 
Пръстьта на тоя долъ, на оня хълмъ,
Еднакво мрътва въ зной, подъ дъждъ и гръмъ, 

Която днесъ единъ — другъ утре ще насели?

Кжде си ти, кжде, родино моя?
Нима срѣдъ тая повилнѣла сбирь 
Отъ вълци и кози — на длъжъ и ширъ 

Потирена, чието име е безброя ?

Не си ли ти на майчиното слово,
Що най-напредъ погали моя слухъ,
Не си ли Откровителния д у х ъ :

На словото, — на битието вѣчно ново ?

Но то . . .  но то е въ мене, тукъ, кждето 
Ридае миналото — тъменъ екъ,
И дето бждещето — зовъ далекъ,

Нашепва сънищата здрачни на сърдцето.

И ти си въ мене — ти, родино моя!
И азъ те имамъ. Радостьта е скръбь . , .
Че подъ неволно бреме вия гръбъ.

И азъ те имамъ — за да бжда самъ въ безброя.
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ЗАТОЧЕНИЦИ
Тодоръ Александрову

„Отъ заникъ — слънце озарени, 
Алѣятъ морски ширини;
Въ игра стихийна уморени,
Почиватъ яростни вълни.
И кораба се носи леко 
Съ попжтни тихи вѣтрове,
И чезнете въ мъгли далеко 

Вий, родни брѣгове.

„И Нѣкога за пжть обратенъ 
Едва ли ще удари часъ:
Вода и суша — необятенъ,
Свѣта ще бжде сънь за насъ!
А Вардаръ, Дунавъ и Марица, 
Балкана, Странджа и Пиринъ 
Ще грѣятъ намъ — до гробъ зарицаі 

Срѣдъ споменътъ единъ.

„Рушители на гнетъ вѣковенъ, 
Продаде ни предатель клетъ; 
Служители на дългъ синовенъ,
Осжди ни врага заклетъ . . .
А можахме, родино свидна,
Ний можахме съ докраенъ жаръ 
Да водимъ бой — сждба завидна — 

Край твоя святъ олтаръ.

„Но корабътъ, уви, не спира:
Все по-далечъ и по-далечъ 
Лети, отнася ни . . . Простира



Нощьта крилото си — и вечъ 
Едва се мѣркатъ очертани 
На тъмно-модъръ небосклонъ 
Замисленитѣ великани

На чутниятъ Атонъ.

„И ний презъ сълзи накипѣли 
Обръщаме за сетенъ пжть 
Назадъ къмъ скжпи намъ предѣли 
Угасналъ взоръ, — за сетенъ пжть 
Простираме ржце въ окови 
Къмъ нашия изгубенъ рай . . . 
Горчива скръбь сърдца ни трови — 

Прощавай, роденъ край ! “ . . .

БѢЖАНЦИ

Азъ често виждамъ изъ градътъ,
По всѣки пжть и кръстопжть,
На Македония чадата:
Отъ старци чакъ до младенци,
Все нови гости — бѣжанци, — 
Завареници на сждбата . . .

Срѣдъ пламъка на скжпъ имотъ 
Избавили единъ животъ,
Тѣ вихромъ идатъ: бѣсни хали 
Задъ Рила кършатъ въ тоя часъ 
Гори вѣковенъ сънь отспали 
И падатъ листи между насъ.

. . .  Ей старецъ прегърбавенъ тукъ, 
Повелъ невръстния си внукъ,
По чуждитѣ врати се взира;



Безуменъ ходи той весдень 
И вѣчно бъбри удивенъ,
Че кжщата си не намира.

. . . Ей майка съ пеленаче тамъ, 
Изправена предъ божи храмъ,
До смраденъ уродъ просекиня; 
Въ дълбоко хлътнали очи 
Не свѣнь, а ужаса личи;
Посѣга тя за милостиня!

. . . Срѣдъ улицата ей мома,
Въ свѣта остала самъ-сама,
Не знае пжть нагде да хване;
Ала подъ грубия сукманъ 
Тя крие дивно гъвъкъ станъ:
Безъ залъкъ нѣма да остане . . .

И постоянно срѣщамъ азъ,
По дъждъ и вѣтъръ, снѣгъ и мразъ, 
Чада на майката пребита:
Срѣдъ вълчия човѣшки родъ 
Отъ праздния небесенъ сводъ 
Тѣ чакатъ милость и защита.

Тѣ чакатъ милость . . .  Но да знамъ, 
Че нѣкой Богъ всесиленъ тамъ 
Стой надъ всичко хладенъ зритель, 
Извикалъ бихъ отдънъ гърди 
Къмъ тоя тъменъ промислитель:
О, Господи, проклетъ бжди!



НА ЕДИНЪ ПЕСИМИСТЪ

Да, робъ е той, народа, и спи дълбоко, гробно,
Въ безчувственость нехайна, въ мълчание беззлобно 

На прйвиченъ покой;
Окови тежки влачи и тъй смиренъ умира,
Че щастието сякашъ въ неволята намира,

Да, брате, робъ е той.

Но хулна речь не казвай, недей го кле жестоко,
Че ужъ не виждалъ злото, когато по-дълбоко 

Забива нокти то —
И смучи, и досмуква последната остала 
Живителна кръвь капка въ снагата всичко дала;

Защо грѣшишъ, защо ?

Азъ зная, ти го любишъ, неволника вѣковенъ,
И съ болка го ругаешъ въ копнежа си синовенъ, 

Знамъ твоитѣ мечти . . .
Че расналъ си при него, че залъкъ твърдъ и черенъ 
Дѣлилъ си нѣвга съ него; ала кажи, синъ вѣренъ, 

Познавашъ ли го ти ?

Уви, да бѣше знаялъ съмненията тайни 
И жалбитѣ сърдечни и мжкитѣ безкрайни 

На тозъ лрегърбенъ робъ,
Ти въ ужасъ би настръхналъ, не клелъ би тъй злобливо 
И участьта му тъмна оплакалъ би горчиво,

Катъ зиналъ бащинъ гробъ.

А той се мръщи ядно на робството въ хомота,
Той чувствува дълбоко неправдитѣ въ живота,

Но не и трезва мощь . . .
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Че злата орисия въ бедитѣ обвинява 
И съ погледъ къмъ небето пощада ожидава: 

Слѣпѣе въ черна нощь!

Иди, иди при него: лжчата всепобедна 
На знанията твои — въ тъмата непрогледна 

Тамъ нека възсияй.
Прогледналъ, той ще скжса оковитѣ тогава 
И къмъ честита бждность пжтеката най-права 

Самси ще да узнай.
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К И Р И Л Ъ  Х Р И С Т О В Ъ  

БЪЛГАРСКАТА РЕЧЬ

До вчера бѣше ти робиня унижена,
Но днесъ принцеса си въвъ сватбена премѣна 1 
Минаватъ воини, блести до меча мечъ,
Въвъ храма встжпватъ тѣ . . .  О, скжпа родна речь I'

Ти — като на дете усмивката лучиста!
Ти — като майчина милувка тиха, чиста!
И сладка си като молитва въ късенъ часъ 
И твърда, твърда си, о речь, като алмазъ !

Ти бѣ звездата на славянскитѣ народи 
Въ писанията на Кирила и Методи!
Свѣта, Богъ първи пжть чрезъ тебъ откри се намъ; 
На тебъ славянитѣ позва Той въ своя храмъ!

Ти наша гордость си и мжката си наша — 
Препълнена съсъ кръвь и горки сълзи чаша!
На тебе майки и вдовици вѣкове 
Пищятъ безпаметни надъ ранни гробове.

Отъ славно минало намъ нищо не остана!
Ти само, само ти, единствена охрана!
Съсъ тебъ надвихме ний въ неравнитѣ борби,
О тебъ като скала мощь вража се разби.

Въ словата твои е гръма на толкозъ бури 
И писъка, съсъ кой се нѣвга прекатури 
Въвъ пропастьта единъ избранъ великъ народъ,
И трѣсъцитѣ на поченатъ новъ животъ.
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Ти нѣвга пѣсень бѣ на малка чучулига,
Коя на ранина въ небето се издига ;
Днесъ страшна ти си и могжща като ревъ 
На неочаквано пробудилий се левъ!

И ти — ти моя си! Съ тебъ и на чужбина 
Скърбя и радвамъ се съсъ своята родина.
О, какъ обичамъ те, юнашка твърда речь,
И какъ съ тебъ леко е — на край свѣта далечъ!

Какво оставимъ тамъ, щомъ ти си ми въ душата ? 
Мой роденъ край си ти — ти скжпа, свѣтла, свята! 
Съсъ тебъ цѣлъ свѣтъ е мой! Ти всичко си за менъ — 
Ти, тж.мна като нощь и сяйна като день!

ЧУЖДЕНЦИ

I

Азъ българинъ съмъ, но — менъ често гнѣвъ ме сбира 
На всичко българско! О, тозъ народъ и врагъ 
Нарѣдко може тъй дълбоко да презира,
И да ругае тъй безжалостно! — И пакъ,
Когато чужденецъ, — какъвто и да бжде —
Дошълъ помежду насъ да граби и да сжди —
Азъ чуя да ругай, ржката на юмрукъ 
Неволно свива се, превръща се на чукъ.

II
Ругая азъ затуй, защою ми е криво,
Че слагаме се — и когато сме на честь —
Предъ всѣки вънкашенъ; че носимъ търпеливо 
Каквото на гърба стоварятъ ни; безъ свѣсть
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Че свойтѣ българинъ измжчва, или хърка 
Въвъ сънь дълбокъ, доде пришелецътъ му бърка 
Въвъ джеба. Псувамъ азъ, защото ме боли!
А вие, чужденци неблагодарни, зли!

III

Защо ругайте вий тѣзъ българи, които 
Пжть струватъ всѣкиму, попадналъ тукъ отъ вънъ ?' 
Защо ругайте ги, когато тъй честито 
Живѣете си вий, блаженни като въ сънь,
Доде ступанинътъ се въ свойто масло пърже ?
Защо ? — когато чуждъ — макаръ отъ колъ отъ вжже — 
Тукъ отъ дома си ще прекара ио-добре 
И съсъ отворени очи не ще умре ?

IV

Ний зли сме, псета сме — къмъ свои, помежду си!
Но всѣки вънкашенъ, когото доведе 
Тукъ авантюрата — оставаме да вкуси 
Отъ всичкитѣ блага, що може да даде 
Животътъ български! — Не питаме го ние,
Защо довлѣче се? Дали се той не крие 
Отъ правосждие? Дали не е убилъ?
Що бѣга той отъ тамъ, кжде се е родилъ?

V

Не щемъ да знаемъ ний, че чистъ човѣкъ — въ хиляда' 
Единъ не би нашли отъ тия, що сждба 
Да дирятъ се влѣкатъ при насъ, въ страната млада. 
Катили, изверги — нарамили торба 
И тичатъ за грабежъ. И българинътъ стиска

45*



Ржката всѣкиму. И всѣки нему иска
Като на длъжникъ. И следъ „дай и дай и дай!“ —
Насъ всѣки чужди песъ захваща да ни лай.

VI
Да, чужденцитѣ днесъ живѣятъ у дома ни 
Като въвъ Божи рай. Земята ни едвамъ 
Насъ домакинитѣ, насъ българитѣ храни;
Но тия скакалци, но тая стань безъ срамъ 
Не знай лишения! Че псуватъ ни въ очитѣ —
Не бърка имъ това да сж доволни, сити:
Съзнанье нѣма тозъ народъ, че то е сметь, 
т I То чужди общества изринватъ тукъ отъ вредъ.

VII

Но българската кръвь, що въвъ сърдце ми блика 
Не пламнала би: гнѣвъ къмъ чужденеца зълъ 
Не чувствалъ бихъ за туй, че той навредъ се тика 
И всѣкжде умѣй да е добре-дошълъ;
Не бихъ изпитвалъ азъ таквозъ негодуване,
Че всѣки гостенинъ насъ иде да ни хване 
За гушата, ако най-жалкиятъ лакей 
На всичко българско въ очи ни се не смѣй.

VIII
Блаженствай, но мълчи! На, плюйшъ ни ти? Защото 
Да вразумишъ желайшъ народа простъ и дивъ?
Но кой си, що си ти — ти, мѣсто за когото 
Дома ти нѣма ? — О, великотърпеливъ 
Е тоя клетъ народъ і Отъ малко той не мига,
Тъпчете — мракътъ отъ очи му се не дига,
Но ако нѣвга се свѣсти . . . Току-така 
Не се стоварва тазъ дърварската ржка!
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УТРИННА И ВЕЧЕРНА МОЛИТВА

Всевишний, Ти дари победи величави 
На нашия народъ измжчепъ и злочестъ.
Обърна взоръ къмъ насъ, Преблагий, и прослави 
Оржжьето ни! Грѣй то като слънце днесъ!

Ний пакъ честити сме като при Симеона 
И Самуила! Но — пази ни отъ беди!
О, просвѣти ни, да не тъпчиме закона 
И правдата! О, надъ дѣла ни, Боже, бди!

Дъхни — и тъмнитѣ души ще се прояснатъ 
На тѣзъ, що виждатъ зло, зло само въ този свѣтъ! 
Стори, Създателю, съсъ тръне да зараснатъ 
Неправи пжтища! Дари ни духъ крилатъ!

Терзаемъ често ний, отъ зависть обладани, 
Носителитѣ на духа на тозъ народъ.
Дай мждрость, Боже, на които сж призвани 
Да заповѣдуватъ и да творятъ животъ!

Най-често сговорни били сме ний за буни;
За пакость речь една насъ сбира, взоръ дори!
О, Всемогжщий, най-добритѣ помежду ни 
Ти съсъ светата мощь на сговора дари!

Недей оставя Ти немили и недраги 
Избранницитѣ си! Земята ни е рай —
Да бжде чистота въ душитѣ ни, о, Благий!
Да има, Боже, редъ и правда въ тоя край!
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Стори, Създателю, злосторникъ да не може 
Да минава за светецъ, възвишений — за лудъі 
О, дай на слабия по-малко зависть, Боже,
И повече любовь къмъ благородний трудъ!

Премждрий, надари мждреца опечаленъ 
Съсъ твърди стжпки къмъ най-безметеженъ кжтъ! 
И дай на зрящитѣ въ тозъ родъ многострадаленъ 
Величието да прощаватъ стотни пжть!

ИЗЪ „ЧЕДА НА БАЛКАНА“

Бѣ чудна есень, пълна съ кротъкъ блѣсъкъ,
Съсъ птичи дъркотъ, съ криленъ плѣсъкъ.
И лѣте нѣма го понѣвга туй добро —
Тѣзъ утрини като сребро,
Тѣзъ пладни съ багри весели и страстни,
Лазурни вечери и нощи ясни.
Синѣятъ планини, гори горятъ
Съсъ всички цвѣтове. Какъ хубавъ е свѣтътъ!

На Осогово Отъ самотнитѣ пустии —
На буки царство и на харамии —
Презъ синий хаосъ на Родопскитѣ гори,
По диви чукари и урви, та дори 
До Черното море, до Странджа старославна, 
Воинство българско не виждала отдавна —
Хе отъ желѣзний вѣкъ на царя Крумъ,
На царя Симеонъ отъ златннй вѣкъ — безъ шумъ-
Събиратъ се отъ две недѣли време
Младежи пламенни — цвѣта на свойто племе —
И стари хора (да се кръстишъ ти !),
Отъ бронза люде — тѣхнитѣ бащи.
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И ето на една предутринь въ мрачинитѣ 
Угасватъ огньове. Разкършватъ се снагитѣ. 
Разтичали сж се насамъ-натамъ.
Тънѣе здрачъ едвамъ 
И се развиделява.
Дружина по дружина се строява.
Затихватъ. Твърдъ и ясенъ гласъ 
Яви имъ, че отъ днесъ, отъ тоя часъ,
Борбата почва се. ВойнаI Що стана?
Безумна радость всичкитѣ обхвана.
Като умопобъркани крещятъ:
„Ура! Ура! Ураі“ И старъ и младъ.
Обезумѣха!
На никое лице ни сѣнчица уплаха.

Тозъ день, догде се съзори,
По чукари, презъ урви, изъ гори,
На есеньта въвъ пурпура огрѣли,
Минава южнитѣ и източни предѣли,
Отъ Осогово, та до Черното море,
Единъ народъ, решилъ се да умре,
Или обединенъ да заживѣй. — Дружини 
Не лазятъ татъка по върховетѣ сини,
Ни полкове: то змейове еж, хей!
Виятъ се —- тукъ единъ, тамъ други огненъ змей.

4 49



СТ. Ч И Л И Н Г И Р О В Ъ  

ТИ ЗНАЙШЪ ЛИ ТОЗИ КРАЙ?

Ти знайшъ ли този край, де продѣть рози 
Постилатъ съ губеръ тучнитѣ поля,
Де цѣлъ народъ, живѣлъ посрѣдъ угрози,
Съсъ буйна кръвь цвѣта имъ той полѣ,
Подирилъ нови дни и таете ново
Въ сърдцето съ пламъ, въ уста съ безсмъртно слово?

Ти знайшъ ли този край, кжде красиви 
Легенди Искъра несмълкно пѣй 
За славни дни, до днесъ въ народа живи,
И дето цѣлъ народъ въ тжги копнѣй 
За роденъ братъ сломенъ и въ изнемога, 
Забравенъ отъ свѣта, дори отъ Бога?

Ти знайшъ ли този край, кждето сила 
Кипи въ душата, вѣчно живъ вулканъ,
Де всѣка майка е храбрецъ родила 
И старий съ пъргавъ внукъ лети на брань, 
Макаръ живѣлъ въ мжчения нечути 
На родний часъ отъ първитѣ минути?

Ти знайшъ ли този край, кждето злато 
Цъвти и зрѣй подиръ челиченъ плугъ, 
Кжде безброй стада пасатъ благато 
И вечерь нѣжно чуй се сладкий звукъ 
На тихъ кавалъ, кжде ноше небето 
Брилянти сипе въ миръ отъ висинето ?
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Ти знайшъ ли този край, кжде съседи 
Разпъватъ духъ и въ бедствия великъ,
Де има робство, има и победи,
И дето повесть крие всѣки мигъ,
Прекаранъ въ скърбь и възгласи, и бури,
Ала при подвигъ, подвигъ новъ притури ?

Ти знайшъ ли този край, де Богъ надзърналъ 
И рай създалъ, когато благъ е билъ,
Но нѣвга ликъ ядосанъ е отвърналъ 
И въ тежки напасти го потопилъ;
Де сплетени доброто и теглото 
Брѣздятъ безспиръ на всѣкиго челото?

Ти знайшъ ли този край, де зло не спира 
Да сѣй вражди, да трови и души,
Де всичко мре и нищо не умира,
Изниква въ мигъ и мигомъ се руши,
Но дето грижа, ударъ и падене 
Начало сж на свято възкресене?

Тамъ искамъ азъ да страдамъ и живѣя 
На всички чуждъ, отъ всички неразбранъ, 
Тамъ мойта сетня пѣсень да изпѣя 
На тжжний край недиренъ, нежеланъ,
Та следъ смъртьта, когато духъ изстине 
.На родна пръсть праха ми да почине!



НИК.  ВАС.  Р А К И Т И Н Ъ

ВИДЕНИЕ

Нощь лѣтна плащеница свилена развѣ.
Люлѣй ме кротко лодката. Какъ ми се дрѣме!
Като въ сънъ движатъ се върби и брѣгове, 
и въ сънь се виждамъ азъ синъ на далечно време.

Отъ степи северни съсъ буйни вѣтрове 
летимъ неудържимо ний — могжщо племе; 
отдето минемъ — пламватъ гжсти лесове, 
селища запустяватъ, дето се запреме.

Въ дивъ устремъ день и нощь, и въ пекъ, и въ дъждъ,,
и въ мразъ,,

презъ ясна утрина отъ злато изтъкана, 
великата рѣка се забѣлѣ предъ насъ,

И копия размахали съ възторгъ пиянъ, 
здрависваме земята намъ обетована — 
тамъ дето се синѣе стариятъ Балканъ.

НА БРЪГА НА БЪЛОТО МОРЕ

Победоносний ходъ на войнство смѣло 
Стихията природна само спрѣ —
Катъ огледало гладко се прострѣло 
И се бѣлѣе свѣтлото море.

Сега почива войнството могжщо 
Прекарало победи и беди.
Въ предишни времена сж тука сжщо*
Станували и негови дѣди.
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И сутринь, слънцето кога изгрѣва,
И вечерь, то кога се наклонява 
Задъ кичеститѣ хълмове далекъ,

На войнство пръснато край морски брѣгъ 
Нашепватъ му, разказватъ му вълнитѣ 
На роденъ край отъ вѣкове бедитѣ.

КОПНЕЖЪ

Въ блѣсъка на пролѣтното слънце 
Ти се кжпешъ, сладостно въздишашъ, 
Трепнешъ съ порива на всѣко зрънце,
Съсъ дъха на всѣки листъ миришешъ,

Земьо, майко моя!

Неизгледния просторъ ме вика,
Ниви и ливади ме опиватъ —
Въ менъ духа се буди, властно блика,
На дѣдитѣ, въ тебе що почиватъ,

Земьо, майко моя!

Да ми е да развъртя косата,
Да ми е следъ ралото да крача,
Да ми е съ кавала следъ стадата 
Жалбитѣ ти святи да изплача,

Земьо, майко мояі

Но, уви, топи ме само въ мжка 
Моето желане непобедно:
Ще умра далечъ отъ тебъ въ разлжка,
Синъ прокуденъ отъ селото бедно,

Земьо, майко моя 1



Т Е О Д О Р Ъ  Т Р А Я Н О В Ъ  

СМЪРТЬ ВЪ РАВНИНИТЪ

Лежа самотенъ, неподвиженъ,
А раната струи безспиръ,
Ни гласъ далеченъ, нито ближенъ,.
И само облаци-покрови
Висятъ надъ горестната ширь: —
Ахъ, кой ще ме зарови 1

Не чувамъ горско шумоление,
Ни приласкаваща вълна.
Русалкитѣ не бдятъ надъ мене,
Надъ менъ не плачатъ нощни сови, 
Ни тж.жно-бѣлата луна: —
Ахъ, кой ще ме зарови!

Какво видѣ сега насъне,
О, майко! — падащи звезди ? 
Защо ли полунощь не звънне ? — 
Зова азъ сѣнкитѣ сурови 
На мойтѣ войствени дѣди!
Ахъ, кой ще ме зарови!

Довѣй, о вѣтре, пръсть свещена, 
Отъ севера, отъ родний кжтъ! — 
Цѣлувка чувствувамъ студена, 
Тежатъ невидими окови 
И клепки ледени тежатъ!
Ахъ, кой ще ме зарови!
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БЪЛГАРСКА ПЪСЕНЬ

Вѣйте, вѣтрове пустинни,
Вѣйте, горди вѣтрове!
Пѣйте пѣснитѣ старинни 
Надъ безрадостни долини,
Къмъ смрачени върхове!

Вѣйте, вѣтрове, приспете 
Стража вѣчнобуденъ — Шаръ! 
На чедата си завета 
Въ блѣсъка на три морета 
Да съзре, на сънъ макаръ.

Съ викъ изъ мрачнитѣ подножия 
Разтръгнете нощенъ сводъ,
Съ речь едничка само: Боже! 
Изплачете, що не може 
Да изплаче цѣлъ народъ.

Горка горесть погребете!
Да разтърси лъвъ глава!
На бащитѣ грѣховетѣ 
Съ гнѣвъ да спомнятъ синоветѣ, 
Взрѣни въ звезднитѣ слова!

Вѣйте съ ярость непрестанна, 
Разведрете родна вись!
Цѣлъ народъ ридай: Осанна! 
Разгадайте въ пѣсень бранна 
Вдъхновена звездопись!



ТАЙНАТА НА СТРУМА

Бърза бързоструйна Струма, 
Тайна въ хладна гръдь таи, 
Бърза, дума не продума,
Само позлатена шума 
Влачатъ бързитѣ струи.

Бърза презъ скали, разтроги, 
Бързо глъхне тжженъ екъ, 
Върхове тъмнѣятъ строги, 
Сѣнки, вили леконоги,
Бродятъ изъ надвесенъ брѣгъ.

Вмигъ вълна вълната спира, 
Сякашъ зовъ дочули скжлъ, — 
Всичко околвръстъ замира,
Само изворътъ извира 
На дълбока, страшна скръбь.

Споменъ ли отъ вѣковетѣ 
Спомня новия разгромъ?
Тукъ димятъ се кърви свети, 
Стонъ простенва: отмъстете 
Поругани честь и домъ.

Тъменъ вслушва се Пиринътъ, 
Дига каменния лобъ,
Знай, че сѣнки ще преминатъ 
Надъ Бѣласица, ще зинатъ 
Изъ недра й гробъ следъ гробъ.



Бърза Струма, странно пѣе, 
Свеждатъ клонъ следъ клонъ гори, 
Шъпнатъ, молятъ се на нея,
Бѣлий блѣсъкъ на Егея 
Съ черни листи да покрий.

СТАРОБЪЛГАРСКИ ПСАЛОМЪ

Да славимъ егейския кедъръ,
Що въ браннитѣ нощи шуми,
Шуми и вести за победа 
Надъ вражески черни земи!

Гадае той тѣхния жребий 
По кобна червена звезда,
Че огънь и мечъ ще изтрѣби 
Сѣитби, гори и стада!

Рѣкитѣ гробове ще влачатъ,
И вълци ще виятъ по тѣхъ,
Въ утроби деца ще заплачатъ, 
Скалитѣ ще тръпнатъ отъ страхъ !

И пролѣть и лѣто и есень 
Ще минатъ низъ пусти страни, 
Ръждата, отровната плесень 
Ще спомнятъ за живитѣ дни I

Надъ гроба на мрачния Каинъ 
Ще сипятъ фъртунитѣ снѣгъ,
И духъ, безподслоненъ, разкаянъ, 
Ще хлопа на нашия прагъ!



Но святата мъсть ще погълне 
Завета на разпнати Богъ,
Ще гръмне срѣдъ ярость и мълнии 
Гласътъ на библейски пророкъ!

О, въ насъ любовьта бѣ велика, 
Велика и мжката бѣ! —
На брань днесъ животътъ ни вика, 
Зове ни земя и небе I

МАРШЪТЪ НА БЪЛГАРИТЪ

Да славимъ името нетлѣнно 
на своя боголикъ народъ, 
да дигнемъ знамето свещено 
на неговия новъ животъ.

И българскиятъ Богъ отново 
ще слѣзне въ нашия Балканъ, 
и съ гръмъ, и съ буреносно слово 
ще сочи пжтя ни избранъ.

Навредъ, Отъ Дунавъ до Егея, 
смѣлъ устремъ всичко да сплоти, 
една душа да заживѣе, 
едно сърдце да затупти.

И вѣрата, която блика 
изъ българския духъ слънчатъ, 
да подаде, съ любовь велика, 
ржка на утрешния братъ.



И нека клетва днесъ да сторимъ 
предъ мжката на цѣлъ народъ, 
че до победа ще се боримъ 
за бждещия новъ животъ.
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Н И К О Л А Й  Л И Л И Е В Ъ  

КЪМЪ РОДИНАТА

Захлъхналъ въ безответната вселенна, 
плачътъ ти продължава да трепти.
Кому се молишъ, майко вдъхновена, 
срѣдъ ужаса на свойтѣ самоти?

Кому предавашъ тая скръбь велика 
на своята безтрепетна душа, 
и азъ ли пръвъ, отгатналъ й езика, 
съзнавамъ, че предъ тебе днесъ грѣша.

Безцвѣтенъ синъ на обезвѣренъ жребий, 
съ надежди мене ли облъхвашъ ти?
Въ гърди ми бий едно сърдце по тебе, 
безсилно твойта скръбь да освети.

И възроденъ, азъ може би последенъ 
поднасямъ своя чистъ и беденъ даръ: 
едно сърдце, което слагамъ бледенъ 
предъ твоя святъ и непознатъ олтаръ.

АЗЪ не извикахъ отъ вълнение, 
азъ не заплакахъ отъ любовь, 
не паднахъ, майко, на колѣне, 
когато твоятъ властенъ зовъ 
прониза мойта бедна стрѣха 
и озари безлюдний кжтъ, 
отгдето, безнадежна, плаха, 
душата сви по твоя пялъ.
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Не знаехъ твоя миръ ли любя 
и твоята безбрѣжна ширь, 
но знаехъ, ако те изгубя, 
че ти ще станетъ мой кумиръ, 
и тръгнахъ гузно следъ тълпитѣ, 
безсиленъ да ги отрека, 
и ето, плискатъ ме водитѣ 
на легендарната рѣка!

Тамъ Вардаръ пѣй, въздиша, стене, 
огледалъ хиляди слънца, 
и благославя дружно съ мене, 
родино, твоитѣ деца, 
които бурята цѣлуна, 
и митрольозата люлѣ, 
въ прегръдката на нощь безлунна, 
срѣдъ вледененитѣ поля.

И тая пѣсень вдъхновена 
разнасятъ волни вѣтрове 
низъ твоята земя свещена, 
която всички насъ зове — 
да мремъ съсъ свѣтлата надежда 
на нашитѣ светй дѣди, 
че твоятъ богъ ще се оглежда 
на Вардаръ въ бързитѣ води.
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ТѢ пакъ ще дойдатъ твоитѣ деца, 
родино, кобни сънища живѣла, 
и пакъ надъ твоята земя заспала 
ще блеснатъ неугаснали слънца! 
Забравата ще пръсне своя прахъ, 
и миналото въ сѣнка ще потъне, 
подъ ромола на твоя нѣженъ смѣхъ 
ще разцъвти свободна любовьта ни.

Въ ливадитѣ на злачна самота 
ще прозвънятъ заглъхналитѣ струни, 
ще затрептятъ надъ кървавитѣ буни 
алмазитѣ на твоята мечта, 
и ти ще си царица, увѣнчана 
съ възторзитѣ на волния животъ, 
и ти ще си невѣстата избрана 
на своя младъ и опознатъ народъ!

РОДИНА

Да позова? — Ти нѣмашъ име 
ти свѣтла и безсънна скръбь! 
Къмъ тебе водятъ ли, кажи ми, 
просторитѣ неутешими 
и лунниятъ чугуненъ сърпъ?

И тия рътлини, заболи 
въ мъглитѣ ледени чела, 
и тия равнини, где голи 
треперятъ бѣлитѣ тополи, 
и зъзнатъ нѣмитѣ села —



Къмъ тѣхъ ли моя друмъ извива 
и съ тѣхъ ли, въ заника, сама 
душата ми за мигъ се слива 
и безпокойна се упива 
отъ нова радость: у дома!

ЕТО старитѣ стрѣхи надвесени, 
гдето родната пѣсень трепти, 
и водитѣ тревожно понесени 
подъ шумътъ на вихрушкитѣ есенни, 
срѣдъ които пристигашъ и ти.

Где сж днитѣ — о, дни непробудениі 
где сж проститѣ чисти сърдца ?
Отъ прозорцитѣ гледатъ учудени 
— изумени, сломени, отрудени — 
полинѣлитѣ въ нужди лица.

И предъ тия стени, въ запустение 
гдето плаче безсънна тъма, 
навестенъ отъ печални видения, 
следъ безплодни молитви и бдения, 
ти ли спирашъ най-сетне дома?

БАЩИНАТА кжща, и все сжщия 
друмъ извива за дома, 
сухата лоза прегръща я 
и приспива все тъй самъ-сама.

Огънь вжтре сж отдавна стъкнали 
и те чакатъ може би сега; 
прбзорчетата, очи помръкнали, 
дебнатъ — откога?



Всички тайни тръпнатъ неразказани 
въ будното сърдце, 
и срѣдъ мрака вече сж изрѣзани 
две протегнати ржце.

ТИ — хлѣбъ и соль, ти — хлѣбъ и соль и вино 
за родната земя,

съ това сърдце, и чисто и невинно, 
къмъ тебе се стремя.

Минаха дни, минаха дни-години 
въ чужбина безъ следа, 

и гласъ дочухъ: къмъ роденъ домъ води ме, 
вечерница-звезда!

И тръгнахъ пакъ, и въ пжть съмъ пакъ отколе 
съ измамитѣ саминъ, 

но въ пжть ме стигна, черната неволя 
и ето — блуденъ синъ —

къмъ тебе сж ржцетѣ ми прострѣни 
и кръвь по тѣхъ личи, 

и въ извори отъ сълзи изгорени 
сж моитѣ ОЧИ.

О погледни! — ти би видѣлъ тогава, 
срѣдъ сънния покой, 

че моли самъ, за прошка и забрава, 
синътъ ти, татко мой!
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НАПУСТО ще питашъ; тъмнѣе предъ мене.
— А думитѣ, мрежа за волния духъ, 
срѣдъ улици шумни отвѣниі — 

азъ тѣхъ не дочухъ.

Азъ тѣхъ не дочухъ и подъ чуждата стрѣха, 
цвѣтята на вѣчния грѣхъ 
за мене печална утеха не бѣха: 

азъ тѣхъ не видѣхъ.

Азъ тѣхъ не видѣхъ, и срѣдъ грохота вѣченъ 
на сивия камененъ градъ 
напусто се взирахъ, за всички далеченъ, 

не срещнахъ тамъ братъ.

Не срещнахъ тамъ братъ, и щомъ бавно затрака 
дъждътъ по вратитѣ, въ нощьта, 
азъ тръгнахъ отново да диря срѣдъ мрака 

Родина въ свѣта.

И ЕТО ме изпълненъ пакъ съ любовь, 
и ето ме, Родино, пакъ готовъ 
чело да сложа въ твоето подножие, 
да те посрещна като споменъ скжпъ 
и да приема твойта свята скръбь 
като награда, като милость Божия.

Та въ оня часъ, когато пакъ на пжть 
невѣрна мисъль ще гнети духътъ 
и ще нашепва тъмни предсказания, 
утеха да ми бжде по свѣта, 
като свѣтилникъ грѣйналъ срѣдъ нощьта, 
Родино моя, твоето страдание.
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ДИ М . П О Д В Ъ Р З А Ч О В Ъ  

НА МОЯ СИНЪ

Ще дойде, Здравко, день — последния 
На твоя татко земенъ день.
Склопи очитѣ му на бедния 
Баща — и тихо просълзенъ 
Кажи: — „Прибра се вече стария . . . 

И всичко що ми завеща:
Една несбждната мечта — 

България!

„Ти бѣше чужденецъ въ родйната — 
Прости ми ако съгрѣша! —
Ахъ, ти бѣ свой . . . Ала градината 
На хубавата ти душа 
Вѣка безвѣренъ опожари я ;
Тогазъ едничко ти оста,
Съ което знаеше свѣта:

България!

„Съ каква любовь я ненавиждаше 
Съ каква жестокость я люби! 
Отвърнатъ днеска, ти я виждаше 
Въвъ бждещето, може би, 
Обтънала въвъ лжчезария, 
Възкръснала като Христа —
Земя на правдата света — 

България!
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„Кълна се въ твойтѣ недостигнати 
Мечти и въ твоя смъртенъ часъ: 
Байракътъ, който не издигна ти. 
Ще г о развѣя, татко, а зъ !
Зеръ твойта участь — претовари я 
Богъ съ тежки траурни цвѣтя! ■— 
А азъ ще дишамъ и пламтя 

Съ България!“

И азъ ще слушамъ съ умиление, 
Надъ моя трупъ що шепнешъ ти, 
И въвъ безплътнитѣ селения 
Тогазъ ще, Здравко, отлети 
Успокоенъ духътъ на стария 
Баща — че въ тебе възроденъ,
Той ще живѣе бхдни день 

Съ България!



ЕМ. п. Д И М И Т Р О В Ъ  

РОДИНА

Часътъ е печаленъ, унилъ и 
Навредъ е тъй горко пустинно,. 
Призри ме, спаси и помилуй 
Ти стара, прастара родино!

Азъ виждамъ блатата зловонни: 
Разкрититѣ язви и рани,
И тамъ — равнинитѣ ти знойни: 
Къмъ Бога разширени длани.

И пжтиша тамъ се преплитатъ —-  
Бразди на сждба непреклонна,
А вечерь издигатъ мъглитѣ 
Въ простори скръбьта ти огромна..

Браздятъ и безжалостно свличатъ 
Порои странитѣ ти бледни,
И буритѣ глухи събличатъ 
Въ небето покровитѣ ледни . . .

Азъ чувамъ: топорътъ прониква. 
На тъмния лесъ до сърдцето,
И джбътъ подсѣченъ извиква 
И пада, разперилъ ржцетѣ.

Настжпи ли засухъ, кжпини 
Пълзятъ въ камънацитѣ пусти,. 
Снагата ти лишеи сини 
И язви разяждатъ стоусти.
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А слънце въ зенита застава,
Сръдьта ти съ мечъ огненъ пробажда,
И кървави тъмни тогава 
Уста се напукватъ отъ жажда.

Прецъвне ли злакътъ въ полята, 
Калината съ кичури сънни 
Оглежда се тамъ надъ водата 
.У твойтѣ зеници бездънни.

Зеници, де свѣти тревога,
И дето трептятъ мълчаливи,
Изплакали тжжно предъ Бога 
•Сълзитѣ солено горчиви , . .

Часътъ е печаленъ, унилъ и 
Навредъ е тъй горко пустинно,
Призри ме, спаси и помилуй 
Ти стара, прастара родино!

НАРОДЪТЪ
Изъ „Златни ниви и бойни полета*

На нашата майка земя черноземна 
Народътъ ни винаги вѣренъ оставалъ.
За други войната е користь желанна, 
Занятие вѣчно отъ люлка до гроба.
А има народи, които дълбаятъ 
Недрата планински и вадятъ желѣзо, 
Рудата претапятъ, оржжия правятъ.
И други пъкъ съ кораби порятъ морето, 
Пренасятъ товари, и сжщи пирати, 
Внезапно на сушата тѣ наваляватъ,
Та селища палятъ и ужаси сѣятъ . . .



А той си оставалъ оранъ или пастиръ,
Въ злочести дни само войникъ е отивалъ., 
Но храбъръ е билъ, не за него войната 
Все трудъ е усиленъ, макаръ недоволенъ. 
Отрано усвоилъ закона за хлѣба 
На наши животъ, за свещеното Слово, 
Прозрѣлъ е отдавна той правдата вѣчна — 
На вѣра и братство, любовь и всежертва 
Той хвърлялъ наоколо златното семе,
И самъ проповѣдвалъ на други народи 
Скрижала на мирния трудъ надъ земята. . .

ТРАКИЙСКИ ПОЛЕТА

Изъ „Златни ниви и бойни полета“

Гордѣйте се, ширни Тракийски полета, 
Когато презъ май се люлѣе зелено 
Море отъ Балкана до сини Родопи,
Море отъ пшеници, кждето потъватъ 
Селца като острови малки отъ бисеръ!' 
Повѣе вѣтрецъ, класове се навеждатъ, 
Разбѣгватъ се мними стада на далече,
И пжтникъ затъва низъ буйнитѣ ниви,
Кола като лодка срѣдъ тѣхъ се люлѣе . . .  
А юний полъхне ли съ пламененъ въздухъ 
Надъ тѣхъ и за дълго ли слънце ги гледа, 
Златисти тѣ зрѣятъ и морни и знойни, 
Очакватъ тамъ сърпътъ да звънне отново 
Срѣдъ тѣхнитѣ топли и девствени пазви.. . 
Но плахи сега сте, Тракиийски полета,
И страшна е вашата скръбна пустиня I 
Отдавна е есень, а рало не пори 
Гърдитѣ ви плодни . . . Нататъкъ далече
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Дървета стоятъ, исполини самотни, 
Загърнати въ гугли червени и жълти, 
Развѣва имъ вѣтърътъ дрипитѣ, падатъ 
Листа, като птици отъ буря сломени . . . 
Горко ви, пустинни Тракийски полета! 
Доскоро кънтѣха недрата ви тъмни 
Отъ конски копита, отъ стлшкитѣ силни 
На хиляди, хиляди воини мрачни,
Отъ тежки топове, чиито кола се 
Вдълбяваха, рѣжейки вашата кожа,
Затъваха въ глина до самитѣ оси.
Сега ви бичуватъ безжалостни вихри,
И есененъ дъждъ ви печаленъ облива,
И Пустошь — царица надъ васъ се навежда!
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Д. Д Е Б Е Л Я Н О В Ъ  

СТАРИЯТЪ БИВАКЪ

Нѣкога ний бѣхме тамъ отвждъ, — 
въ оня тихъ и слънчевъ край, отдето 
Струма, морна отъ далеченъ пжть, 
праща първи поздравъ на морето.

Тамъ срѣдъ плодната зеленина 
на лжки, отъ златенъ зной горени, 
спомняха разгромната война 
само хижитѣ обезлюдёни.

И отъ призори до първи сънъ 
стжпкитѣ на рой сурови войни, 
като тежъкъ непрестаненъ звънъ 
тръпнѣха сурови и нестройни.

Всѣки завой тамъ ни бѣ познатъ, 
всѣки кжтъ — тъй горестно възлюбенъ, 
сякашъ всѣки — въ тоя малъкъ свѣтъ 
бѣ намѣрилъ своя свѣтъ изгубенъ. . .

Но единъ и въ сънъ нечаканъ часъ 
нашия притихналъ сънъ разсѣче, — 
тръгнахме . . . нощьта бѣ пакъ предъ насъ, 
ясний день — тъй бледъ и тъй далече.

(Помня, че презъ тази нощь на югъ 
странна скръбь вещаеше луната 
и при всѣки стонъ и всѣки звукъ, 
звънка бѣ и плаха тишината.)
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Ето ни сега на други брѣгъ . . .
Другъ — брѣгътъ, сждбата — сё еднаква. 
Близката долина лъха мракъ 
и дъждътъ, скърбящъ и тихъ, потраква

по палаткитѣ . . . Азъ пакъ съмъ самъ 
и мечта тжжовна ме увлича 
въ стария бивакъ, пустинно-нѣмъ, 
който въ тази тежка нощь прилича

на едно сърдце . . . Кжде сж тѣ — 
смѣлитѣ ржде, гърди желѣзни? . . . 
Буренъ въ знойнитѣ лжки расте 
и въ безименна забрава чезне

споменътъ за оня слънчевъ кжтъ, 
дето жаднитѣ за радость тиха, 
въ дни на много кръвь и много смърть 
миренъ сънъ и мирни скърби пиха . . .

ТИХА ПОБЕДА

Деньтъ за трудъ е отреденъ, 
за сласть и миренъ сънъ — нощьта, — 
а що е нощь и що е день 
за насъ, изгнани изъ свѣта ?

Сурова вѣрность на дълга 
смѣни живота пъстроликъ 
л  слѣ се радость и тжга,
•сроди се малъкъ и великъ.



Вървимъ подъ тежкитѣ крила 
на буреносна, мощна брань 
и върху хиляди чела 
черъ жъртвенъ кръстъ е начъртанъ.

Но нѣма мразъ да заледи 
топликъ жадуващия кълнъ, 
нито ще трепне предъ беди 
Обуреваемиятъ чълнъ.

Че свѣтли тайни духъ прозрѣ 
и азъ обикнахъ тоя пжть, 
по който земнитѣ недра 
тъй властно мамятъ и зоватъ.

— Ти нашъ си, нашъ си, твоятъ дългъ. 
е дългъ на хрупкавия злакъ —
въ земята майка упозналъ 
при нея да се върне пакъ,

Вѣнци отъ слънчеви цвѣтя 
въ долини слънчеви плете 
и въ кротъкъ унесъ чака тя, 
да дойде нейното дете.

— Дойди, но съ подвигъ увѣнчай 
ти свойта бренна суета
и нека бжде твоятъ край 
една усмихната мечта I —

Ноще, тъй свѣтло примиренъ, 
азъ гледамъ звездния покровъ 
и тихомъ се струи надъ менъ 
и крепне земната любовь.
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Разтлала се е ясна ширь 
и въ нея странникътъ недрагъ 
следъ много бури най-подиръ — 
намира своя роденъ брѣгъ.

Тамъ родни сѣнки съ родна речь 
посрѣщатъ брата и сина, 
а нейде гордо и далечъ 
плющятъ победни знамена I . . .

4
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Л Ю Д М И Л Ъ  С Т О Я Н О В Ъ  

КЪМЪ МОЯ НАРОДЪ

Отъ слънцето закърменъ зрѣя,
Народе мойі Но въ тежъкъ часъ 
Надъ тебъ сждбата снѣгъ навѣя,
И мждрость вкуси ти отъ нея,
И се въззе, и дигна гласъ!

Високо бѣше твойтО слово,
Тържественъ бѣше твоя ходъ,
Когато, яростенъ, отново,
Поиска, властно и сурово,
Честьта си на избранъ народъ!

Ти бѣ стихия неизмѣрна,
Срамътъ неволенъ ти изми,
И помнятъ твойта клетва вѣрна 
Морава, Косово и Черна,
И приегейскитѣ земи 1

Доказа ти, че непокоренъ,
Все оше живъ е твоя духъ,
Кога, следъ миренъ трудъ упоренъ,
Ти бѣ въ борбата неуморенъ 
И предъ смъртьта — и слѣпъ, и глухъ !

Бжди на слънцето подобенъ,
Съ духъ, като трепетна лоза!
Тъй ще избѣгнетъ день прокобенъ — 
Да чувашъ мраченъ звънъ надгробенъ, 
Студени робски желѣза!
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РОДИНА

Ти бѣ жестока, бЪ всесилна,
Когато, въ онзи скърбенъ день,.
Къмъ твойта обичь всеобилна 
Пристжпихъ, Майко, израненъ..

Ти не изми болящи рани,
Сърдеченъ ропотъ не приспа,
И мойтѣ скърби, неразбрани,.
Осмѣ предъ слѣпата тълпа.

У тебъ не бѣхъ азъ недостоенъ,.
А, може би, най-вѣренъ синъ,
Но ти, уви I — палачъ спокоенъ! —
Срѣдъ пжть остави ме саминъ.

И въ мрачни есени и зими,
Подъ дъждъ и снѣгъ, подъ зной и мразъ,,
Азъ чувахъ химнъ на херувими,
Но то не бѣше твоя гласъ.

То бѣха вопли на безкрайна,
Неутолима самота,
Предъ пепельта на скръбна тайна 
Зовяща Бога и Смъртьта!

Но азъ не хвърлихъ ядна хула.
И твоя ликъ не опятнихъ —
Ти моя стонъ не би дочула,.
Ни моя окървавенъ стихъ.
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Ти шествуваше строго, властно 
По своя пжть богоизбранъ,
Но тукъ, въ сърдцето си, всечасно, 
Азъ пазя твоя талисманъ.

Изъ него свѣтла обичь блика, 
Звено свещено между насъ:
Безъ мене ти си пакъ велика,
Ала безъ тебъ — какво съмъ азъ?

КЪМЪ РОДИНАТА

Ти чакашъ покорна; болятъ бледо-кървави рани,
И низко небе се навежда съ враждебни угрози.
О, спете подъ тия долини, надежди желанни 1 
Окапвайте въ есенна жалость, о кървави рози!

По стълби гранитни азъ слизамъ, деньтъ догорява, 
Тъмнѣятъ се кръстове черни и братски могили. 
Угасна, угасна безъ блѣсъкъ великата слава,
И нощь се разтила — кждето тржби сж. тржбили I

А вихъръ ме брули и носи безрадостна пѣсень,
И вѣчно, и вѣчно възпламва горчивия споменъ.
О, Майко, синътъ ти съ любовь е надъ тебе надвесенъ, 
Великъ, като тебъ, — като тебъ, уязвенъ и бездоменъ!

Не зная, ще зърнемъ ли слънце и ярки лазури 
И щё ли цѣлуне утеха челото ни бледо,
Но пакъ те обичамъ, азъ вихъръ съмъ въ твоитѣ бури— 
Т и падна не въ день на сражение — въ день на победа!
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Д И М .  Б А Б Е В Ъ

МОЛИТВА ПРЕДИ БОЯ 

Отче нашъ,
Пази, закриляй ни, когато влѣземъ въ боя; 
Кръвьта на всички ни, ахъ, тя е кръвь и твоя 
И въ страшния пожаръ на кървавата брань 
Око ти, Господи, дано проникне тамъ 
И който въ бой умрѣ, предсмъртния му часъ 
Съ цѣлувка осѣни,
Че майчина цѣлувка далечъ ще е отъ насъ.

Отче нашъ,
Какво ли правятъ тамъ, въвъ родния ми край ? 
Баша ми живъ ли е, и много ли страдай ?
И, Господи, на тебъ той още ли се моли?
Жена ми, моя синъ, тебъ питатъ ли за менъ ?
А подслонъ иматъ ли? Не тръгнаха ли голи 
По улицитѣ? . . . Каменъ, Господи, роденъ 
Да бждѣхъ! Че страдай
Сърдце ми день и нощь за моя роденъ край!
А тъмнина е вредъ, догдето погледъ стига.
И вихри, дъждъ и снѣгъ и миризма на гнили, 
Разплути трупове —
Отъ какъ се помни день, живота въ свойта книга 
Не е писалъ за толкозъ много кръвь.

Блаженъ е, който падне, отъ първи въ боя, пръвъ, 
Блаженъ е, Господи! — Той нѣма да затвори 
Очитѣ си. На северъ, къмто родний край 
Загледанъ — ще заспи. И за последенъ пжть, 
Подпрѣлъ се на ржце, ще устни да разтвори,

7 9



И думи — святъ заветъ — отъ никого нечути,
Ще шепне. . .  О, кажи! въ тѣзъ страшнитѣ минута 
На спазми и несвѣсть, кой могълъ би измоли 
Отъ тебе милость и пощада зарадъ насъ?

Ний зрящи сме, но слѣпи и живи всрѣдъ смъртьта.
На всѣкиго отъ насъ тежатъ на съвѣстьта 
По нѣколко гробове. Може би сега 
Тѣхъ чакатъ ги съсъ горка, трепетна тжга 
Роднини и познати. И ще питатъ тѣ,
Ще пита майка му, жена му, съсъ дете 
Кърмаче на гърди: кжде, кжде е той ?
Когато другитѣ завръщатъ се отъ бой.
И после . . .  — зная азъ: по улицитѣ голи 
И гладни ще умратъ!

О, отче, отче нашъ!
Следъ тази страшна нощь цѣлъ свѣтъ на тебъ се моли!

Далече нѣкжде пожарътъ освѣтлява 
Пустинното поле: села и градове 
Горятъ и вѣтъра извива и отвѣва 
Езици огнени до твоето небе.
Една ли бѣше брань, единъ пожаръ ли бѣ?
Една ли майка плака и реди? —
Не бѣха туй познатитѣ беди 
За дѣлничнитѣ грижи. Черна, страшна скръбь 
Гори съсъ всѣка стрѣха, съ всѣки колъ и стълбъ 
На родното огнище. И като че на смѣхъ 
Засипва вѣтъра полето съ огненъ прахъ . . .

Отче нашъ,
На менъ ще пратишъ ли най-после ти покой? —
Дене и азъ се бия и ноще пакъ въ бой
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Сънувамъ пращашъ ме. Нима и моя грѣхъ 
Не е изкуленъ още! Господи, познахъ 
И най-жестокото, най-страшното изпитахъ 
И ето ме сега, нели съмъ вечъ на края 
На моето желание, когато упозная 
Живота, Господи, вземи си твоя дѣлъ 
И всичко туй, което на мене ти си далъ!
Азъ виждамъ я смъртьта, тъй както вѣчно вижда 
Окото ти живота — съ усмивка на дете.
Душата ми едно сега на тебъ се моли:
Недей оставя ножъ, ножъ вражи да ме коли,
А нека се куршумъ въ сърдцето ми забий,
Или граната ме на пихтия направи, _
Не искамъ да се гърчатъ мускули'и стави.
И трулътъ ми дано въ земята да изгний,
А не да бжде стръвь на кучета и врани;’
Останкитѣ ми щомъ еж въвъ пръстьта прибрани 
Ни дъждъ ще ги вали, ни мразъ ще ги смразява 
Земята все една е, тя — твоята земя 
И въ родний край и тука еднакво ще съгрѣва. —
И кървавъ макъ посѣй надъ гроба ми, градина 
Отъ кървавъ макъ. Така и въ моята родина 
Ще бжде, Господи!

И може би че утре, щомъ слънцето изгрѣе 
Менъ нѣма да ме има. Ще молятъ те дома:
О, Татко нашъ, лази го и нека оживѣе,
Той бѣше ни подкрепа и слънце срѣдъ тъмй.
Предъ твоя образъ често жената ми, сама 
Останала, ржце къмъ тебе ще простира.
Но кой ли ще я чуй, но кой ли ще разбира,
Кога презъ сълзи тя на тебе ще се моли:
Върни надеждата на моитѣ мечти! .
О, Господи, какво ли ще й кажешъ ти?
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И ет0 — азъ го виждамъ! — ей кървавия день 
И полкове безбройни натрупани край менъ,
На конь възкачена, смъртьта ще ги предвожда.
Чуй _ пушеченъ гърмежъ . . .  и ето, мечъ пробожда
Стоманени гърди, кръвь алена протича 
И сякашъ, че на менъ ранения прилича 
И сякашъ азъ умирамъ . . .

Господи! боли
Раззевналата рана, жажда ме мори 
И устнитѣ ми пука . . .

Отче, отче нашъ,
Пази, закриляй ни, когато влѣземъ въ боя. 

ВАЛДХОРНА

На тазъ земя, кждето Отъ години 
Страдания и свади само зная,
На тазъ земя — съсъ прокълнато име 
И странни люде, какъ ли ще е края ?

Тукъ всѣка братска слога е въздишка,
А всѣка родна пѣсень горъкъ стонъ,
Душитѣ, шо отъ вѣкове притиска 
И плаши, като погребаленъ звонъ . . .

Шуми, шуми, шуми Марица.

По кржстопж.тищата черъ духъ броди, — 
Молепсва, вампиросва и мори,
Срещу бащитѣ синоветѣ води 
И съсъ кръвьта имъ нивитѣ тори . . .

Шуми, шуми! . .
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'О, Господи, — Ти, всѣвиждащо око, 
Сложи върху гърба на туй жестоко 
Чудовище желѣзната си длань,
Че моята земя е майка — мжиеница.

Шуми, шуми, шуми Марица!

Надъ люлката на моя синъ се спира
Лжчъ тъмно-кървавъ — есенна луна _
Единъ, срѣдъ толкозъ много тъмнина 
Лж.чъ тъмно-кървавъ се въвъ него взира.

И люлката облива той полека:
Защото месецътъ е въ кървавъ цвѣтъ,
Защото е кръвьта на цѣлий свѣтъ
:Въ този тъменъ лжчъ, изгрѣлъ отъ памтивѣка.

И виждамъ бждещиятъ мхжъ Отгледанъ 
Съ кръвьта на паднали въ борба дѣди,
И подвизитѣ тѣхни гордъ понесълъ,

*И — тѣхнитѣ беди.
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Х Р. Ц А Н К О В Ъ - Д Е Р И Ж А Н Ъ  

НАДВЕЧЕРЬ ВЪ РОДИНАТА

Възлизамъ, възлизамъ по твойтѣ поляни 
Печални, где есенна багра блуждай; 
Амфоритѣ святи сж вече разлѣни —
И кръвно сърдцето ти днеска ридай . . ,

Мълчатъ неподвижни, безшумни тополи,
И тучнитѣ злаци сж днеска угарь 
Тамъ, гдето въ безпаметни мжки, неволи 
Премина стихиенъ и вихренъ пожаръ.

Потънала въ сѣнка е бранната слава,
И блѣна вѣковенъ, покрусенъ въ печаль — 
И, майко, пакъ вражеска длана корава 
Се слага на твоя нерадостенъ дѣлъ.

Заприщени днесъ сж широкитѣ друми 
Къмъ славния нѣвга, престолния, градъ — 
И страшно тегнѣятъ присжднитѣ думи, 
Изречени въ изтжпъ на поривъ злорадъ . . .

Безмѣрна е твоята болка, тжгата — велика,. 
И тежъкъ безкрайно положений кръстъ, — 
И въ твоята рана кръвь топла пакъ блика 
И вика подъ гнета на страшната мъсть . .  .
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С Т А М Е Н Ъ  П А Н Ч Е В Ъ  

СИНЕ МОЙ!

Сине мой, надежда скжпа моя,
Радость въ грижи, грижа въ радостьта 
Може би последенъ день е тоя,
Въ който те милува твой баща.’
Азъ отивамъ, за да се не върна,
Дългъ отечественъ зове ме въ бой, 
Може би не ще те вечъ прегърна, ’ 
Тебъ не ще продумамъ, сине мой! —

Сине мой, азъ те благославамъ,
Нека Богъ закриля тебъ въ свѣта,
На тебъ салъ единъ заветъ оставямъ 
Светъ заветъ на грижовенъ баща.
Съ него расти, възмжжавай, сине 
Моето богатство ти е той,
Съ него татко ти не ще загине —
Ще живѣя въ тебе, сине мой!

Сине мой, живѣй съ свѣтлий споменъ 
На родинолюбцитѣ дѣди,
Гражданинъ бжди ти всѣвга скроменъ 
Честенъ въ мисли и въ дѣла бжди, ’
Вѣрвай въ идеали благородни,

Л айТж и « Л РИЛеНЪ ВЪ МИР6НЪ ТРУДЪ или въ бой Дай живота си за края родни. _
Българинъ бжди гордъ, сине мой!

85



Сине мой, надежда скжпа моя,
Радость въ грижи, грижа въ радостьта>. 
Може би последенъ день е тоя,
Въ който виждашъ своя ти баща.
Азъ отивамъ, за да се не върна,
Дългъ отечественъ зове ме въ бой 
Дай да те цѣлуна и прегърна 
Може би за сетньо, сине мой!
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ИВ. П. Й О Н Ч Е В Ъ  

УМИРАЩИЯТЪ ВОИНЪ

— Тогава есень бѣше . . .  и капѣха листата, — 
Тъй капѣха сълзитѣ на майка ми по менъ, 
Когато склонихъ устни, цѣлунахъ й ржкага, 
Прегърнахъ я синовно и тръгнахъ просълзенъ.

Тогава есень бѣше . . .  и плачеше небето,
Катъ старата ми майка, на бащиния прагъ 
Която азъ оставихъ да зре по менъ, додето 
Не кривнахъ задъ брѣзитѣ, задъ селския лещакъ.

Тогава есень бѣше . . . умираха цвѣтята,
И чезнеше полето — тжжовниятъ имъ братъ — 
И сякашъ демонъ тъменъ — увисналъ надъ земята— 
Вещаеше прокоба на цѣли божи свѣтъ . . .

. . . О, колко дни, другари, дѣлятъ ме оттогава,
Прекарани въ неволя, записани съсъ честь;
Прекарани въвъ битки, въвъ подвизи и слава,
Въ победи, непознати на цѣли свѣтъ до .днесъ.»

О, колко дни, другари, — но ето ги предъ мене 
Войницитѣ ми смѣли летятъ отъ рътъ на рътъ, 
Летятъ и носятъ радость, утеха и спасене 
На роба изнемогналъ, на врага носятъ смърть.

И катчели до днеска азъ чувамъ пѣсеньта, 
Победната имъ пѣсень и смѣлия полетъ,
И виждамъ, какъ геройски тѣ мратъ зарадъ честьта 
На майката — Родина, за нейния заветъ.
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И виждамъ ги подире — останали малцина — 
Обградили врага си — посрѣдъ дъждовна нощь — 
Катъ тигри да се биятъ за родъ и за Родина 
И сякашъ още чувамъ: „Ура, напредъ на ножъ!“...

. . . Доугари, може би, вечъ чака менъ смъртьта,— 
Не ще да мине день, ще свърша своя дѣлъ 
Далечъ отъ бащинъ домъ, отъ родната земя, 
Кждето катъ дете тъй сретно съмъ живѣлъ.

Кждето първи пжть ме слънцето огрѣ,
Кждето първи пжть азъ вйдѣхъ божи свѣтъ 
И родна речь познахъ, и първи пжть съгрѣ 
Сърцето ми мома, по-хубава отъ цвѣтъ! . •

. . . Другари, може би, не ще да мине день, — 
Въвъ ранна младина ще свърша своя дѣлъ 
Далечъ отъ бащинъ домъ, далечъ отъ тазъ, по менъ 
Която старини ще мине въвъ печаль.

Ще склопя азъ очи . . .  Но кой остане живъ, 
Победилъ и смъртьта въ борбата съсъ врагътъ 
И съ лаври украсенъ, доволенъ и щастливъ 
Въвъ своя роденъ край, въвъ своя бащинъ кжтъ

Повърне се герой . . . той нека бащинъ прагъ 
Прескочи — и тогазъ на мама нека самъ,
На нея нека самъ разправи, де и какъ 
Довършихъ азъ . . . Тогава мама, знамъ,
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Обори-ще глава на старата си гръдь 
И плака-ще за менъ . . . Нали единъ й бѣхъ, 
Нали една за менъ тя бѣше на свѣтътъ,
Нали на старость азъ, едничъкъ азъ й грѣхъ! . .

.. . . Не свършилъ още речь и млъкна просълзенъ 
И катчели презъ сънъ той видѣ бащинъ прагъ 
И майка си видѣ, и онзи тъменъ день,
Презъ който кривна самъ задъ селския лещакъ..



Х Р И С Т О  Я С Е Н О В Ъ

ИЗЪ „ПРИКАЗНО ЦАРСТВО“

Сънъ моренъ обвѣя несѣтно дружинитѣ бойни 
и пламна изрѣзанъ надъ урвитѣ месецъ студенъ.. 
Чернѣятъ спокойно въ тревата задрѣмали войни,, 
забравили, сякашъ, разгрома на страшния день.

Пониса се вечерь, и тъй е спокойно и леко!
И виене небето, и въ звездни премѣни сияй — 
и гледамъ азъ буденъ, какъ чезнатъ далеко, далеко,, 
свещенитѣ степи на родния приказенъ край.

И въ близкия споменъ на тжжно-прощалната есень 
потъвамъ неволно — отъ горесть и скърби пиянъ, 
и сякашъ дочувамъ — въ старинна легенда унесенъ 
хайдушката пѣсень на стария роденъ Балканъ.

И виждамъ полята, и виждамъ скалитѣ безцвѣтн»: 
и цвѣтнитѣ ниви — и бистритѣ рѣчни води — 
и сякашъ дочувамъ презъ ромона думи заветни— 
заветнитѣ думи на моитѣ храбри дѣди.
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Д О Р А  Г А Б Е  

РОДИНА

Нѣма да се свършатъ твойтѣ угари,, 
вѣтроветѣ ти да спратъ . . .
Твои сме си, разпилѣнитѣ, 
неспокойнитѣ, бездомнитѣ, 
твои скитници на пжть.

Все разтегляшъ небесата си, 
облацитѣ нѣма де да спратъ . . - 
Ненагледни сж, ненаситени, 
незатваряни очитѣ ни 
и безъ тебе нѣма да заспятъ.

Милиони чужди птици рояци 
все надъ тебъ летятъ . . .
Не се спрѣха въ тебе днитѣ ни, 
не отдъхнаха нощитѣ ни, 
заловени въ твоя черенъ пжть . .
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’Е. Б А Г Р Я Н А  

ЮГЪ

Небесата чисти, ведросини; 
трепетна омара надъ полето, 
а въ леса, срѣдъ кестени, смокини, 
нароветѣ яркоалени 
сж запалени
сякашъ полюлеи отъ небето.

Ниви макъ, оризища просторни, 
дишатъ въ леки, благодатни пари. 
А Бѣласица и Пиринъ морни 
сж. чела надъ тѣхъ надвесили 
въвъ невесели
спомени за битви и пожари:

Не веднажъ надъ роднитѣ предѣли 
се развихри огненосно стреме.
Не веднажъ и нивитѣ презрѣли 
се изрониха забравени — 
изоставени
отъ прокуденото родно племе.

Но сега, стаили всички грижи, 
благославятъ златнитѣ поляни, 
благославятъ срутенитѣ хижи, 
благославятъ и профилитѣ 
на могилитѣ,
съ кръстове самотни увѣнчани. —
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А когато нѣвга лесоветѣ 
обновятъ посѣченитѣ стволи, 
и утеха сложатъ вѣковетѣ, —
Ще запѣятъ пакъ усоитѣ 
за героитѣ, —
за живота приказенъ и воленъ.

МОЯТА ПЪСЕНЬ

Вземи ме, лодкарьо, въ своята ладия лека, 
която безшумно цепи вълнитѣ смолни, 
и сякашъ проправя отъ тукъ до небето пжтека,, 
и сякашъ се гони съ чайкитѣ смѣли и волни.

Когато излѣземъ отъ залива, тамъ на открито, 
и капки солени пръснатъ нашитѣ устни, 
и вѣтърътъ юженъ надуе платната развити, 
и лодката бѣла магьосана въ пжть се впусне, —

тогава, лодкарьо, азъ ще запѣя пѣсень, 
нечувана пѣсень — за моята малка родина, 
чието е име облакъ надъ мене надвесенъ, 
чиято е пѣсень — за мене медъ и вино! •

Че пѣятъ по жътва, пѣятъ моми тъмнооки, 
момци ги припѣватъ, и вечерь край порти причакватъ,. 
И пѣять по сватби, седѣнки въ нощи дълбоки, 
и майкитѣ пѣятъ—пѣятъ, когато оплакватъ.

О, пѣсень такава — злокобно, сподавено-тиха, 
не си още чувалъ — и може би никжде нѣма, 
защото и нѣма—народъ съ орисия по-лиха, 
и съ мжка по-тежка, и съ воля—безропотно нѣма.



-У насъ планинитѣ лѣте не губятъ снѣга си, 
морето е малко, но име носи — Черно, 
и върхътъ е Черенъ, вѣчно сърдитъ и свжсенъ, 
и черна земята, — плодна, но тжжна безмѣрно.

Вземи ме, лодкарьо, въ своята ладия лека, 
която не плашатъ вълнитѣ пѣнни и смолни, — 
по тѣхъ да направимъ една безкрайна пжтека — 
да стигнемъ небето, да стигнемъ чайкитѣ волни!

ПОЕМА НА ВЕЛЧОВАТА ЗАВЪРА

I.

ТЪРНОВО

Ти, Търново старопрестолно, 
великъ на древностьта ни градъ, 
блестѣлъ съ велможеска охолность, 
разсипвалъ царска благодать.

Тукъ тѣзи улици и кжщи, 
въ които днесъ животътъ мре, 
•еж чули стжпкитѣ могжщи 
на патриарси и царе.

И колко знайни и незнайни 
превратности на орисьта 
сж скрили тъмнитѣ си тайни 
подъ камънитѣ и пръстьта . . .
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И ето пакъ ухае продѣть 
въ зеленитѣ ти лесове 
и срѣдъ разцъвналитѣ стволи 
безумно славеятъ зове.

И Янтра пакъ води зелени 
влѣче срѣдъ младитѣ треви 
и за свѣтовнитѣ промѣни 
несмѣнна приказка мълви.

Тя помни древнитѣ престоли 
и църквитѣ въ оиия дни . . .
А днесъ отъ тѣхъ въ скалитѣ голи 
стърчатъ едни развалини.

Вѣковно, нѣмо разрушение 
по твойтѣ хълмове дари, 
и само — лжчъ на утешение — 
надъ тебе споменътъ гори.

И ние идемъ и се ровимъ 
като къртици въ твойта пръсть, 
изъ дълбинитѣ да изровимъ 
отъ миналото малъкъ кжсъ —

И съ него да извършимъ чудо; 
къмъ новъ животъ да призовемъ 
и пакъ за подвигъ да пробудимъ 
каленитѣ си духове.



КАНТАТА НА СЪЗАКЛЯТИЕТО
II.

Тъмнѣятъ пжтища и друми, 
тъмнѣятъ градове, села, 
и вече на ношьта безшумно 
се спущатъ мекитѣ крила.

Ела, нощь-майко, и закрила 
на съзаклятницитѣ дай — 
вдъхни имъ доблесть, влѣй имъ сила,, 
пални имъ водеща звезда!

Отъ всички краища на България, 
събрани тукъ въ обительта, 
дошли сж. всички тѣ, изгаряни 
отъ най-светия пламъ въ свѣта.

И ето, тѣхната молитва 
и кървавиятъ имъ оброкъ 
издигатъ се въ нощьта и литватъ 
съсъ клетва къмъ самия Б огъ :

— Кълнемъ се въ име твое, Боже, 
родината ни днесъ зове 
предъ нейнитѣ нозе да сложимъ 
единъ великъ и святъ заветъ.

Децата, майкитѣ, женитѣ, 
спечеления съ трудъ имотъ, 
честьта си, нощитѣ и днитѣ 
и своя доблестенъ животъ —
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Ний даваме, о Боже прави, — 
че родината ни зове 
отъ робство кърваво, кораво, 
най-после да я отървемъ, —

да й даримъ съ пролѣти кърви 
животъ и нови бжднини — 
и нека паднемъ ние първи 
за първитѣ й свѣтли дни.

И ето, съ ясенъ взоръ цѣлуваме 
евангелие, мечъ и кръстъ — 
кълнемъ се, знаемъ, че цѣлуваме 
разтворената черна пръсть.

Но нѣкога, следъ сто години, 
въвъ нѣкой свѣтълъ день и часъ, 
потомцитѣ ни и родината 
ще спомнятъ съ гордость всички насъ!

III.
ВЕЛИКАТА СЖБОТА НА 1835 г. ВЪ ТЪРНОВО

Велика нощь. Уханенъ, топълъ 
полъхва пролѣтенъ вѣтрецъ, 
но Търново съ подтиснатъ вопълъ 
оплаква страшния конецъ 
на Плаковското съзаклятие — 
на този всенароденъ блѣнъ 
за чудото на свободата — 
изгасналъ още нероденъ, — 
че ето тамъ, насрѣдъ площада,
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висятъ обесенитѣ днесъ 
мжже — най-буднитѣ, най-млади, 
съ най-свѣтла за народа свѣсть . . . 
Тъмнѣятъ домоветѣ праз дни, 
камбанитѣ едва звънятъ, — 
като на смърть, а не на праздникъ, 
протяжно, бавно тѣ звънятъ — 
и сякашъ не за Възкресение, 
а робския народъ зовятъ 
за вѣчно, черно погребение . . .

Звънятъ, замратъ . . . Звънятъ отново, 
и млади, стари и деца 
въвъ храма, за светото слово 
разтварятъ алчущи сърдца, 
и колѣничили се молятъ — 
да ги закриля отъ беди, 
и отъ вѣковната неволя 
Христосъ да ги освободи:

— О, възкреси отъ смърть Исусе, 
ти, нашия злочестъ народъ, 
и ние, робитѣ, да вкусимъ 
на свободата сладкий плодъ!

Петь вѣка иго ни подтиска, 
разпънати сме ний на кръстъ, 
порои кръвь и сълзи плискатъ, 
заливатъ родната ни пръсть.



Тъй както ти отъ смърть възкръсна, 
дай възкресение и намъ, 
мракътъ, нощьта, да се разпръснатъ, 
да блесне день въ победенъ пламъ! . . .

И екна, съ плачъ и сълзи смѣсенъ — 
каточе гръмъ, каточе пламъ 
нъ небето — гласъ: Христосъ Възкресе! 
Той ще дари животъ и намъ!

■София, 1 априлъ 1935 г.
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И. С Т У Б Е Л Ъ  

ШУМИ МАРИЦА

Кажи, коя си ти? — И бледна и изпита. 
Подземенъ викъ тржби, браздятъ надъ тебъ копита. 
И ето — пакъ е нощь — и дъждъ и стръвь и врани. 
Минаватъ знамена и биятъ барабани . . .

Кж.де отиватъ тѣ ? — Последни или първи ?
По нивитѣ и днесъ димятъ рѣки отъ кърви.
И ний вървимъ, вървимъ по чернитѣ завой, 
за да израстнемъ съ тебъ и да умреме твои.

О майчице земя, — пресвята — ти си наша, 
въ поличба и любовь гори пламтяща чаша. 
Вървишъ отъ вѣкове — безсмъртна върволица. 
Минаватъ знамена — шуми подъ насъ Марица.

МАКЕДОНСКА ПѢСЕНЬ

Бѣла ружа е цъвтѣла, 
и звездица хубавица 
вечерь въ люлка ме е грѣла, 
а презъ утринни невзрачни 
и надъ менъ е майка пѣла 
пѣсни стари и юначни.
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Тя отхрани седемь сина, 
седемь горди великана, 
но вихрушка прязнощь мина . 
Надъ гори, поля безмѣрни 
отъ тогава пропасть зина — 
гробъ на мойтѣ братя вѣрни.

Затова сега пустѣятъ 
наштѣ синури и буки, 
само майкитѣ люлѣятъ 
люлки надъ земи гробовни, 
и по жетва тихомъ пѣятъ 
пѣсни стари и тжжовни.



А С  Р А З Ц В - Ь Т Н И К О В Ъ  

ПРИКАЗКА

Живота е кървава приказка, 
която разказвашъ ми ти, 
родино въвъ кърви оплискана, 
родино съ ранени гърди.
И ето м е: седналъ на скута ти, 
обронилъ покорно чело, 
азъ тръпна и слушамъ за лютото,, 
за черното твое тегло.

Азъ виждамъ: отъ Бога наказани, 
нахвърлятъ се братъ върху братъ, 
азъ виждамъ въ тревитѣ прегазени, 
какъ чуждитѣ орди летятъ.
И кости и ями разринати, 
удавници въ твойтѣ блата,
И димни пожари низъ нивитѣ, 
низъ твойтѣ ниви, земя!

О, спри вечъ жестоката приказка — 
шесть вѣка разказвашъ я ти, 
родино въвъ кърви оплискана, 
родино съ ранени гърди.
Азъ тръпна предъ здрача отъ кръстове, 
о дай ми забрава за мигъ — 
че мойта душа е разкжсана 
отъ кървави вопли и викъ.

102



Н. Ф У Р Н А Д Ж И Е В Ъ

РОДИНА

Моя тежка сждба, моя скръбь, моя родна земя, 
пакъ свѣткавица грѣй въвъ нощьта, виятъ вихри надъ

нивитѣ.
Азъ съмъ самъ, азъ вървя, тъна тъменъ и слѣпъ въ

пропастьта,
дето мжтни води на вълни мойтѣ рани заливатъ.

Като рана гори, като бреме тежи и гнети 
твойто тъмно лице, о родино, съсъ сивитѣ селяни, 
твоя мжтенъ просторъ, тая степь, тия мъртви гори, 
и вий, мелници зли, дето спите и вече ме мелите.

Азъ вървя, азъ вървя — тежъкъ пжть презъ гори ги
блата,

мойта скръбь ми тежи, тегнатъ черни и кървави спомени, 
и не знамъ де да спра — де сж твоитѣ топли недра, 
де е мирния пжть подъ звездитѣ голѣми и огнени?

Моя родна земя, моя скръбь, моя страшна сждба, 
пакъ свѣткавица грѣй, свѣти кръвь, тътнатъ въ огнени

бездни годинитѣ.
Азъ съмъ самъ, азъ вървя, тъна тъменъ и слѣпъ въ

пропастьта,
дето мжтни води на вълни мойтѣ рани заливатъ.
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ТРАКИЯ

Подъ чистъ и златенъ месецъ виждамъ Тракия 
Въ бездъннитѣ полета снѣгъ вали, 
снѣгътъ блести, и бавно идатъ въ мрака 
изъ друмищата тежкитѣ коли.

Да се развѣя въ твойта ширь загубена, 
подъ твоя воленъ вѣтъръ да вървя, 
снѣгътъ да пѣе, да усѣщамъ удара 
на твойта младость, Тракио, въ кръвьта !

Съ колитѣ тежки бавно да пжтуваме 
на югъ, кхдето вѣчно гледашъ ти, 
подъ чергилата пъстри да сънувамъ 
и майка си и роднитѣ звезди.

Вземи ме, приеми ме, бѣла Тракио, 
сега се радвамъ, чистъ като дете, 
на твоя снѣгъ, на месеца, на вѣтъра, 
на равното и снѣжното поле.



В Л. Р У С А Л И Е В Ъ  

ПОСВЕЩЕНИЕ

И ето азъ се връщамъ, 
Подъ вѣчною ти знаме, — 
Родино мжченице,
Светице черна пръсть. 
Прииждамъ да цѣлуна, 
Прокълнатъ и тревоженъ, 
Вѣнеца ти отъ тръне 
И жътвения кръстъ!

Незнаенъ и далеченъ 
До вчера бѣхъ за тебе, — 
Но ти ми бѣше майка 
И азъ на тебе — синъ . . . 
И ти ржде протегна,
Погали ме и тжжно 
Зашъпна ми съ езика 
На тжжния си кринъ.

Погледай, — колко кърви 
Душата ми облѣха . . ,
И колко твои братя 
Погинаха въвъ сѣчь . . .
О, спрете люти битви, 
Веригитѣ разбийте,
И въ името ми свято 
Счупете своя менъ!
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Разбиралъ твойтѣ вопли 
И твоя плачъ за всички . . 
Азъ зная колко страдашъ 
Измжчена земя.
Но дай ми ти утеха,
Стори ме да забравя, —
Че ти която любишъ 
Си нѣма и сама . . .

Затуй ще те прегръщамъ 
Безкрайно всеотдайно, — 
Родино безутешна, 
Безгрѣшна черна пръсть . . 
И съ трепетъ ще ти шъпна 
За оня день, когато 
Ще бждешъ ти честита,
А азъ разпнатъ на кръстъ!
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Г Е О Р Г И  А С Е Н Ъ  Д З И В Г О В Ъ

ПРЕДЪ ЗОРАТА

Срѣдъ звуцитѣ на ангелскитѣ пѣния 
ще ме посрещнешъ, беденъ мой баща,, 
а срещу насъ високата зора 
ще дига ридоветѣ си червени!

По пжтищата ще вървятъ войскитѣ 
къмъ бѣлитѣ сияйни върхове, 
отдето ще се вижда до насита 
България и нейното поле.

И ние всички тамъ ще колѣничимъ 
предъ святата, обикната земя, 
и ще положимъ свойтѣ знамена 
и съсъ вѣнцитѣ си — ще я обкичимъ1

И слънцето могжщо ще се лѣе 
срѣдъ праздника прииждащъ и могжщъ, 
а небесата ярки ще текатъ 
и като кръвь ще се струятъ надъ нея.
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С Л А В Ч О  К Р А С И Н С К И

РОДИНА

Угасватъ златнитѣ полета 
и въ здрача тихъ кавалъ звучи, 
а селенитѣ прозорци свѣтятъ 
като разплакани очи.

Надъ нивитѣ луна възлиза 
и тихо всички дървеса, 
съблѣкли сѣнки, като ризи, 
се кжпятъ въ лунна свѣтлина.

По хълмоветѣ тжжни хижи 
за миналитѣ дни скърбятъ, 
и гледатъ долу какъ се нижатъ 
коли по блѣсналия пж.ть.

България! Родино моя!
Страна на бунтъ и тишина, 
кждето даже и въ покоя 
плющатъ размирни знамена!

Кждето тежко скърцатъ още 
коли съ народното тегло, 
и вѣтроветѣ пѣятъ нощемъ 
за туй, което е било . . •
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Кждето вѣчно се люлѣе 
отъ пѣсни твоя звезденъ сводъ, 
и въ пѣснитѣ които пѣемъ, 
скърби сломения народъ.

Кждето нашта младость мина 
като на сънъ . . .  като на сънъ... 
И на бунтовнитѣ години 
не стихва никога гласътъ.

Кждето азъ съмъ нѣвга любилъ 
и съмъ мечталъ като дете, 
и ме люлѣ възторга хубавъ 
въ часътъ на страшния метежъ.

Днесъ азъ не знамъ кого обичахъ,, 
кому сърдцето си бѣхъ далъ — 
дали на нѣжното момиче, 
или на твойта свобода.

*

Живѣй, родино! Вий другари 
по-бодро махайте коси!
Скръбьта на старата Българйя 
съсъ новъ възторгъ да покосимъ!:

Когато изгрѣва надъ нея 
развѣе свойтѣ знамена, 
единъ възторгъ да залюлѣе 
народа въ родната страна . . .



И да не видя тази радость, 
ще си отида тъй щастливъ, 
че растнахъ и живѣхъ съ наслада 
въ сегашнитѣ бунтовни дни.

И ще залѣзя въвъ полята 
съсъ вѣра въ младото сърдце, 
че тая бодрость непозната 
,ще диша въ мойтѣ стихове . . .
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