


ВЕСА ПАСПАЛЕЕВА * БАЩИНА ЗЕМЯ * 



Корицата и u.д.юстрациитrь еж работа 
на художнина В. Лазарневичrо 



ВЕСА ПАСПАЛЕЕВА 

_БАЩИНА ЭЕМЯ 
СТИХОВЕ 

ЭЛАТОЦВ'I!,ТЪ - СОФИЯ 



БI\ЩИНI\ ЗЕМЯ 

Привличашъ ме като магия, 
прекрасна бащина земя 1 
Отъ твойта чудна ведрина 
азъ утринното слънце пия. 

Притворя ли за мигъ очи, 
играе лунниятъ свi>тликъ 
съ вi>нецъ отъ слънчеви лжчи 
азъ виждамъ само твоя ликъ. 

Въ шума на зрБлитБ жита, 
долавямъ твойта тиха жаль, 
долавямъ тръпно радостьта 

въ гласа на медния кавалъ. 

На всички български сърдца 
ти давашъ своя обликъ цi>лъ -
ти ставашъ наша плъть и кръвь. 

Прекрасна бащина земя, 
за тебе кой не би от далъ 
живота си съ радость пръвъ ? 
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Б"5ЛОМОРЕЦЪ 

Люлi>й ме, вi>тре Бi>ломорецъ, 
за равна Трания ми п'Бй -
откритъ е·.~свtтлиятъ прозорецъ 
нъмъ легендарния Егей! 

Съсъ радость та ·на две морета 
ще нрачимъ бързо къмъ подемъ. 
След ъ черна орись и несрета 
народътъ ни е възроденъ ... 

Огъвайте се, мачти здрави, 
nлющете корабни платна, 
моряци смi>ли и норави 
днесъ пазя"Гъ родната страна ! 

Гали ме, вi>тре Бi>ломорецъ, 
за плодна Тракия ми пi>й -
надъ Бi>ломорскитi> простори 
nанъ нашиятъ трицвi>тъ се вi>й 1 



РОДИН1\ 

Да бихъ могла въ сърдцето 
съ р'Бзецъ да те извая! 
Родино моя св 'Бт ла, 
ти съ билки ме омая ! 

Въ сърдцето си те нося 
о тъ детство вдъхновена. 

Безъ тебе азъ какво съмъ ? 
Бжди благословена ! 

По стжпкит'Б ти никнатъ 
цв'Бтя благоуханни, 
отъ малка те обикнахъ 
чрезъ твоит-Б балкани, 

чрезъ горскит-Б нап-Бви 
на в'Бтъра крилатъ -
Родино, тебъ обичамъ 
най-много въ този св'Бтъ 1 



БЪЛГJ\РЧЕ 

Расти ми, птично златонрила, 
расти ми, златно сърдчице, 

нъмъ тебъ родината ни мила 
простира радостно р.жце . 

Надъ тебъ еж чисти небесата, 
просторни нивит-Б блБстятъ. 
Въ подемъ родината ни свята 
ще мине свi>тлия си пжть! 

На тебъ сждбата повелява, 
завиденъ жребий отреди : 
духътъ свещенъ да съхранявашъ 

на наштi> царствени д'Бди 1 

Расти ми, птично златонрила, 
обичай книгата, труда -
въ т'hхъ нашата земя е скрила 
ключътъ на мирна бжднина 1 
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РОДНОЗНf\МЕ 

Изтрити еж сълзитt. 
и много черни рани, 

люлt.й се въ дни честити, 
о, снжпо, родно знаме ! 

Следъ толкова години 
изrрt. зора зорница -
над ъ нашата родина 

прехвръкна бt.ла птица 1 

Не стихва радостьта ни, 
не стихва п'hсень родна. 
Люл'Бй се, родно знаме, 
над ъ Добруджа свободна 1 
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МI\КЕДОНЧЕ 

Земята ни е китна, 
земята ни е рай 1 
Крила ми дай да литна 
къмъ моя роденъ край 1 

Пелистеръ да ме лъхне 
съсъ горския си хладъ, 

тамъ сладко се от дъхва, 

тамъ гали вс'tки цв'tтъ. 

Небето тамъ е синьо, 
звездит't еж безброй -
ср'tдъ дебрит"t планински 
спи не единъ герой. 

Земята ни е китна, 
окжпана въ лжчи, 

въ зеницит't я нося 
на моит't очи 1 
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НА ПРАГА 

Усмихни се златно, 
мамино юначе, 

nрага на школото 

бодро да лрекрачишъ 1 

Св'Бтълъ день прогони 
черната робия 1 
Подъ небе свободно 
ще растете вие. 

Родна речь да учишъ 
Богъ да ти ломага 1 
На добра сnолука, 
моя, рожбо драга 1 
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ДОБРУДЖ1\НС1<1\ П'ЬСЕНЬ 

Младъ овчарь се връща 
съ писани кавали. 

Въ родната му юкща 
радость е orp'hлa. 

Ср'tща го на прага 
старата честита 

съсъ усмивка блага 
и nшенична пита. 

- Ср'tщамъ те заем-Бна, 
мой соколе свиденъ 1 
За вси добруджани 
днеска е великдень 1 

1\ко ни е бедна, 
простичка софрата, 
ала ни е меденъ 

хлtsбътъ въ свободата 1 

ЗасвирИ ми веселъ 
въ писани кавали, 

эарадъ родна п'hсень 
ми сърдцето жали ..• 
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РОДНА. КНИГА. 

Като скала неустрашима 
ТИ срещу буритi:. СТОИШЪ, 
о, книга родна и любима, 
ти българския духъ креnишъ! 

На черни дни ти б'В свидетель, 
на изnитания безчетъ -
като звезда ни въ nж тя св1пишъ 
треnт'Б nрезъ робския ни гнетъ 1 

Ти, изворъ чистъ и блаrодатенъ, 
ти, стражъ на родния езикъ, 

въ сърдцето носишъ ключа златенъ 

на нашия народъ великъ 1 

Празднувай днесъ съ сърдце nрел'Вло, 
великата си обичь сл'Бй -
свободна е земята ц'Бла, 
кждето българинъ жив'Бй 1 
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ДОБРИЧЪ Е СВОБОДЕНЪ 

Разливай се радость 
въ рi;ка nълноводна, 
разливай се обичь безмi;рна 
Свободенъ е Добричъ 1 
Сестритi; ни родни 
захвърлятъ забрадкитi> черни 1 · 

Надъ родното школо 
ще звънне крилата 

юначната българска ni;сень. 
Ще nриnкатъ на воля, 
свободни децата 
nрезъ nървата слънчева есень. 

Разливай се обичь, 
въ рi;ка nълноводна, 

заливай земята nрекрасна. 
Свободенъ е Добричъ, 
земя хлi;бородна, 
где нi>вга безгрижно nорастнахъ 1 
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Ю Н 1\ Ш)< 1\ М f\ Й К 1\ 

Тя бt;ше nроста и неуна, 
женица съ тъменъ ржченикъ, 

но тя надъ nроетичната люлка 

откърми тоя синъ великъ 1 

Юнашки п'Всни му е п'hла 
съ очи къмъ ведрия балканъ. 
Едно немирниче люл'hла, 
а после - дивенъ великанъ 1 

О, майко, тн коя отхрани 
юначни седемь синове 

и прати rордъ орелъ въ Балкана 
за свободата да умре, 

да бжде името ти свято 1 
Балканътъ ще тн п'Ве въ хоръ 
за тебе сnомена ще rpt;e 
като звезда надъ Клуцохор1t 1 *) 

•) Кпуцохор1о - кварта.n1о въ rp. Спи• 
аен1о, кжд.ето се намира роаната кжща на 

х. Днмитър1о. 
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СВ'ВТЛJ\ УТРИНЬ 

Като птички чуруликатъ 
въ двора хиляди деца, 

въвъ очит-Б имъ не блика 
тая утринна сълза. 

Стжпкит'Б имъ не отекватъ 
плахо въ слънчевия дворъ, 

въ свобода се диша леко -
п'Бятъ всичкит-Б QЪВЪ хоръ. 

Щедро слънцето излива 
свойт-Б румени лжчи, 
колко мощна и звънлива 

българсната речь звучи 1 

Вдигналъ е чело Пирина, 
вс-Бка думичка следи -
пази той духътъ стариненъ 
на юначнитt. д'Бди 1 
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КЖЩI\ Тl\ Hl\ ХI\ДЖИ ДИМИТЪРЪ 

Съсъ прозорчета св'Втли къмъ изтокъ, 
одаичката въ слънце трепти, 

ту nланинската .свежесть я плиска, 

ту бунтовната ntсень ехти! 

Г ледамъ чистото_ бt;ло огнище 
и долапит-Б съ проста рi;зба 
и постланата черга кълчи1 на 

и голi;мата стара софра. . • 

Ето козякъ - широка постеля, 
на стената виси ятаганъ -
тукъ е растиала будната челядь 
тукъ е билъ абаджийския ханъ 1 

Въ тази малка, эасмi;на кжщурка, 
съсъ лехи отъ божуръ и шибой, 
е отрасналъ въ неволя и бури 
легендарниятъ, дивенъ герой 1 
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Hll\ Й • Д О Б Р 1\ Т 1\ 

За мене ти си най-добрата! 
За мене ти си слънчевъ л.жчъ, 
що гали и трепти въ душата. 

Внедрена въ моето сърдце, 
за мене ти си пролiпьта, 
що сипе щедро дарове. 

Ти ме научи да обичамъ 
и най-нищожната тревица, 
въ сърдцата чисти да надничамъ. 

Отъ тебе първомъ азъ научихъ 
да любя моята родина. . . 
Ти си за мене свi;тълъ ручей 

отъ който радость блика само. 
И зарадъ всичко туй едничка 
азъ обичьта си давамъ, мамо 1 
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стол~тниятъ чиннРъ 

Като эакрилникъ н'hженъ, 
като хайдутинъ старъ, 
клонетi; си nростира 
столi;тниятъ чинаръ. 

Срi;дъ тоя градъ nрестоленЪ 
свидетель билъ е н'hмъ 
на робскитi; неволи, 
на свидния ни бл'hнъ. 

R въ миналото славно 
nрекрасниятъ чинаръ 

е с!Sеждалъ китни клони 

nредъ българския царь 1 

Въ града на свети Климентъ 
на охридчани даръ -
стои герой безименъ -
столi;тниятъ чинаръl 
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ДОБРУДЖI\НСКI\ ШИРЬ 

Обичамъ те безкрайно нЪжно, 
о, Добруджанска родна ширь 1 
По твоитЪ попяни свежи 
кавапитЪ эвучатъ безспиръ. 

Обичамъ синевата мека 
на твойто пропътно небе 
и раэцъвтЪпитЪ пжтеки 
отъ перуника и равнецъ. 

Обичамъ тучнитЪ ти ниви, 
на есень вититЪ пози, 
cн'hra и вЪтроветЪ диви, 
мъглата сива що пълзи. 

Обичамъ всичко, всичко твое, 
частица съмъ отъ тебе азъ -
0, родна ширь, ти пакъ си моя, 
свободна си въвъ тоя часъ 1 
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.МОЯТЪ Сf\МОЛЕТЪ 

Моятъ самолетъ ще стеrнемъ 
и на воля ще nобi>rнемъ 
над ъ долини и полета, 

ще с:е вдиrнемъ надъ морета, 

надъ скалитt. горди, сиви, 
отк;кдето се открива 

като цъвнала градина 

нашта хубава родина 1 

Съ ластовичкитi> въ nростора 
ще се носимъ безъ умора -
въ всt.ко кжтче да проникнемъ, 
краятъ роденъ да обикнемъ! 

Моятъ самолетъ ни чака 1 
Тръгваме самички съ кака. 
Сбоrомъ, Ваньо, Николинке, 
ще ви пратимъ чудни снимки 1 
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СВ'ЬТ ЛИ ДНИ 

Пакъ възкръсна, майчице, земята 
(четвърть в'hкъ въвъ сълзи напоена) 
стичаха се сълзит'h И святи 
въ св'hтлото сърдце на чернозема 1 

Не изтрая мжкит'h сърдцето, 
натежаха болкит'h ни скрити. 
Господи, ти виждашъ отъ небето, 
колко много днеска сме честити ... 

Въ радостьта на Добруджа свободна 
правдата трепти и се оглежда, 

ср'hдъ поля и ниви хл'hбородни 
цъвна пакъ засмвиата надежда. 

Ведъръ день изпепели изъ мрака, 
Охридъ синь за свобода лел'hе. 
Сввтпи дни родината ни чанатъ: 
прол'hтьта ще срещнемъ при Егея 1 



ПРЕДЪ ТУТРАКАНЪ 

Предъ ТутраканЪ славно 
гърмятъ барабани, 
пристигатЪ войскитЪ крилати -
станете, герои 1 
Надъ Добруджа равна 
развихри крила свободата 1 

Отъ вашиятъ подвигъ 
духътъ си калихме, 

израстнахме бодри и силни, 
затуй радостьта ни 
сега не притихва, 

приижда въ поrоци обилни 1 

Станете, герои! 
Надъ Тутраканъ славно 
трибагреникъ гордо се вве, 
надъ Добруджа равна 
звезда златочела 

наввки свободно ще грве 1 
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ГЕРГЬОВДЕНЬ 

Китка вие Георгина 
росенъ здравецъ и върбина, 
rо~Jалки порти да накичИ 
съсъ Герrьовче и любиче. 

Свети Георги чудотворецъ 
nърви порти ще отвори 

и nредъ слънце ще нарича 

вс~киму какво обича: 

ниви златни на стопани, 

руйни стада и имане, 
на децата радость, сила 

да се радва майка мила 1 

Китка вие Георrина, 
росенъ люлякъ и върбина, 
да nосрещне предъ кошари 

вакли агънца съ овчари 1 
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МОРЯЧЕ 

на моето ппемекннче ~ени 

Юначе съмъ, морякъ ще стана 
и наштi> родни брi>гове ще пазя. 
На лодката съсъ флагчето развi;но 
ще литна срещу морскитi; талази. 

На длъжь и ширь морето ще пребродя 
и въ св'hтове далечни ще надникна, 
родината си трижди ще обходя 
и свято, силно азъ ще я обикна ! 

Моряче съмъ неустрашимо, смiiло, 
въ моряшкитi; си дрешки ще се стегна 
и въ лодката си снiiжно бiiла 
стихийнит'h вълни ще впрiiгна 1 
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1\ПРИЛЪ 

Съ позпатена свирка свири 
момъкъ снаженъ хубавецъ. 
На гърдит'В му шевица 
rpiiй отъ проп'Втенъ синчец1t. 

Дето мине разцъвт'Бватъ 
МИГОМЪ ХИЛЯДИ ЦВВТЯ, 
радостно се опюпяватъ 

златогривит-в жита. 

П'Ьсеньта му звучна ranи 
вредомъ нитнит'Ь селца, 
копно цв'Бте еж набрали 
подранипит'Б деца! 

Планината го поср'Бща 
съ поздравъ радостенъ и мипъ; 

ц'Бпата земя ус'Вща 
дъхъ на цв'Бтния .1\прилъ 1 



Нf\ШИТ'Ь Р'ЬКИ 

Въ слънчеви полета, 
въ радостни лжки, 

бързатъ въ две морета 
наwнт'Б рвки. 

Дунавъ се извива 
като с:вi:тълъ пжть, 
притоцитв р'Бжатъ 
синята му rръдь 1 

Струма лжкатуwи, 
сърди се безспирЪ. 
Вардаръ се разлива 
царствено на wирь ... 

.Места криволичи, 
стръменъ пжть свче, 
съ бисеръ я привлича 
Бвпото море! 

Ето и .Марица 
тъмна гръдь люлвй. 
презъ долини китни 

б1tр38 КЪМЪ Егей 1 
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НRШИТ'Ь Р'ЬКИ 

Въ слънчеви полета, 
въ радостни лжки, 

бързатъ въ две морета 
нашитЪ р'Вки. 

Дунавъ се извива 
като свisтълъ пжть, 
притоцит'В рt.жатъ 
синята му rръдь 1 

Струма лжкатуwи, 
сърди се безспиръ. 
Вардаръ се разлива 
царствено на ширь ... 

Места криволичи, 
стръменъ пжть с'Вче, 
съ бисеръ я привлича 
Б'Влото море! 

Ето и Марица 
тъмна rръдь люл'Вй, 
презъ долини китни 

б1tр38 КЪМЪ Егей 1 

...... 21-



/ 

(2 ~ ~-
~~~~ 

МI\Й 

Лудуватъ nтиченца въ nростора, 
nрор'Бзватъ слънцето съ криле, 
тичинковъ дъхъ излж.чва двора 

и лж.ха въ ц1;лото nоле. 

Природата е обновена : 
кж.де nor леднешъ все цвi;тя, 
вълнува се море зелено 

отъ изкласилит1; жита. 

Да ти е драго да застанешъ 
ср'Бдъ кадифенит1; бразди; 
безм'Брна радость те обхване, 
сълза очит1; ти влажи 1 

И сякашъ, музика приятна 
звучи отъ земнит-Б недра -
ще бж.де наградени стократно 
на земед'Блеца труда 1 

Ще бж.де жетвата богата, 
зърното - едъръ кехлибаръ. 
За тоя, що оре земята, 
Боrъ праща своя щедъръ .царъ 1 
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СЛЕДЪ ДЪЛГI\ НОЩЬ ... 

Следъ дълга нощь проблесна пакъ зората, 
надъ Охридъ синь трибагреникЪ се вtе, 
надъ Добрудж~ възкръсна свободата 
и свtтъnъ день се сипна надъ Еrея! 

Една мечта сърдцата ни обгръща , 
като сждба расте подъ небосклона : 
да крепнешъ ти, родино, пакъ могжща 

съ великия заветъ на Симеона! 

Възторзитi; и радостьта не стихватъ, 
въ училище е праздникъ тая есень 

дано пребжде родната ни книга 
и да ечи навi;ни родна пi;сень 1 
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КЪМЪ СИЛИСТРI\ 

Тъй за първи пжть те кича, 
лод чице крилата. 

Днесъ надъ моя край обиченъ 
грi>е свободата 1 

Мама здравецъ ми откжена 
и гергини бi>ли, 
съ блаrодарность да ги пръсна 
nредъ войскитi> смi>пи. 

Бързай, подчице игрива, 
по водитi> бистри, 
като зпатенъ змей извива 
nжтя къмъ Силистра. 

-зо-



ДОБРУДЖ/\НЧЕТJ\ 

Cera не ще еж плахи 
на Добруджа децата. 
Въ училище ще тръrнатъ 
доволни и сърдцати. 

На воля ще эап'tятъ 
свободни и честити, 
навс'Ъкжде е радость 
и съпэит'Ъ изтрити! 

Изъ тучнит't попета 
пакъ блика речь. звънлива. 
Да бждатъ, майко свята, 
децата ти щастливи 1 
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ПРОЛ1НЬ __ ВЪ РИЛI\ 

ББлитБ пазви на Рила 
съ иглини пролБть накичи, 
губери нБжни постила"· 
отъ ситно, горсно любиче 1 

Надъ Мусала се синБе 
ведро и чисто небето 
и нато китна пъстрБе 
долу, край Иснъръ полето! 

Приказно сини св'kтлБятъ 
въ потонъ отъ злато сналитБ; 
планинсни бисери грБятъ 
на езерата очитБ. 

ББлитБ пазви на Рила 
изпъстри горсно любиче -
съ планинсно цвБте наnролБть 
щастливъ е ной се накичи 1 

- эz-



ОТЪ O PflHb 

Сиви, есенни мъгли 
като олово тежатъ. 

По окаляния пжть 
скърцатъ празднитi> коли, 
палешницитi> звънтятъ. . . 

Връща се отъ орань пакъ 
работливиятЪ селякъ, 
радостенъ върви и пi>е -
отсега ще чака снi>гъ, 
щомъ си житото посi>е 1 

Боrъ съсъ силната ржка 
ще ro пази отъ студа, 
и на пролi>ть ще съживи, 
още съ първитБ цвi>тя, 
роднитi> просторни ниви! 
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в ъ Р о д н и я Б л л к л н~ъ 
' . 

Бодро вървимъ презъ чунаритi> 
въ родния нитенъ Балканъ, 
срi>щатъ ни рано дърваритi> 
съ китчици здравецъ набранъ. 

Отъ минзухарчета пламнали 
горска пжтека личи 

гледатъ ни Синитi> камъни 
съ бистри планински очи. 

Българка вдига челото си, 
сънна презъ синкавъ воалъ, 

губи се въ златнитi> облаци 
приказно синиятъ Чалъ. 

Кутелка мами очитi> ни, 
спрi>ла величественъ станъ, 
пазви разгръща накитени 

стариятъ, вi>ренъ Балканъ. 

Ето Чумерна замислена 
приказна чудна шепти ... 
Виятъ се въ бездни надвиснали 
смi>ли планинсни орли! 
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ОХРИДСКО ДЕВОЙЧЕ 

Въ прозорчето чурулика 
птиче п'Вснопойче: 
- Китчице ле, яснолика, 
охридско девойче! 

Много поздрави ти нося 
чакъ отъ сн'Вжна Рила, 
отъ тракийче златокосо, 
мартенки отъ свила\ 

Здравецъ дъхавъ отъ Балкана 
нося подъ крилцата 

и отъ всички добруджани 
поздрави сърдцати 1 

Китчице ле, позлатена, 
ясна треперушке, 

бълrарски букваръ ти пращатъ 
твойт-Б малки дружки 1 
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ВЕ СЕЛО ОВ Ч f\Р,ЧЕ 

Весело овчарче 
слиза низъ баири, 
бtлъ кавалъ надува, 
чудна п"hсень свири : 

- Който ме надп"hе 
съ п"hсни за юнаци, 
халалъ да му бждатъ 
два овни близнаци! 

Който ме надсвири 
съ кавалъ рtзбалия 
Ваклуша му давамъ 
съ звънчето на шия 1 

Кой ме надиrрае 
въ кръшна ржченица, 

стадо му харизвамъ, 

кавалъ и абица 1 

- З6 - · 



СР'5ДЪ HИBI\Tf\ 

Притисналъ въвъ ржце калпака, 
саминъ срt.дъ нивата стои, 

тъй радостенъ е днесъ селяка, 
че пролt.тниятъ дъждъ ръми. 

Една надежда го окриля 
ПОДЪ ЧИСТИЯ небесенЪ СВОДЪ; 
да бжде жетвата богата 
и да изхрани цt.лъ народъ 1 

Шуми зелената пшеница, 
люлt.й я вt.търътъ крилатъ. 
Днесъ всt.ка капка е жълтица, 
Гергьонски дъждъ е блаrодать 1 
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ГУСЛRРЬ 

Гусли по мегдани 
младъ гусларь унесенъ 

св'Бтла и сърдечна 
македонска п'Бсень: 

- Паши запустiши. 
ниви златогриви, 

пакъ ще ви погали 

родна пt.сень жива 1 

Майкит-Б ни н'Бма 
жалби да нареждатъ, 
въ праздници гол'Бми 
пог ледъ да навеждатъ. 

Бащинъ плугъ ще грабнатъ 
синове свободни, 
ще се люшнатъ равни 

ниви хлtбородни ... 

И ще почне миренъ, 
честенъ трудъ въ полето, 

П'Бй, родино моя, 
твоятъ пжть е св'Бтълъ 1 
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ГРОЗДОБЕРЪ 

Ей мама, съ пъстрата цедилка 
зад-Бната, върви напредъ, 

след ъ нея баба, на на, Илка -
еървиме всичкитt поредъ. 

Тъмн'Бятъ планинит-Б сини, 
ПОДЪ ТИХИЯ вечереНЪ СВОДЪ, 

край пжтя едрит-Б кжпини 
привеждатЪ сочния си плодъ. 

Въраиме всички презъ лозята, 
на синура лумти огънь, 

въ дерето п'Бятъ колелата, 
съ отм'Брено чиличенъ звънъ. 

1\ долу Тунджа лжкатуши, 
сребриста, царствена р'Бка. 
Тамъ нашето селце се гуши 
като изгубена звезда. 

Завръщаме се всички съ пвсень, 
напълнили сме корабъ ц'Блъ. 
О, чудt>нъ даръ на златна есень
навредъ е радость безъ пред1шъ 1 
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-- ---
ЖЕТВА 

Вредъ цв~тя, цвБтя и пБсеньl 
Кжпе се въ лжчи земята, 
днеска п·ьрви снопъ ще падне 

първа радость по нивята 1 

UЦе надойдатъ съ макъ въ коситв 
здрави, весели жетварки, 

и въ превара ще кръстосатъ 

сърпове и паламарки. 

UЦе нарежда юначина 
кръстци златни низъ полето, 

пБсеньта му ще подематъ 
чучулиrитБ въ небето! 

ВрБдъ цвБтя, цв~тя и п~сень 1 
празднично трептятъ житата, 

днеска първи снопъ ще падне 

първа радость по нивята 1 
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ПРО~Л'ЬТЕНЪ 30ВЪ 

На нова nролБть слънчицето свЪти, 
измити грi;ятъ китни дървеса. 
Деца, деца, на трудъ се nриучете, 
отъ птиченцата вий урокъ вземете 
т'В вършатъ чудеса! 

Погледайте Гli колко еж щастливи, 
когато си помаrатъ въвъ беда. 
Какви еж весели и работливи, 
и колко много еж грижливи 

над ъ своит-Б гн'Взда 1 

Деца, деца, земята обикнете 
земята ви изпраща благословЪ 1 
За бащинъ край отдайте всичко свето, 
отъ птиченцата вий урокъ вземете ·
отъ т'Бхната любовь 1 
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СЕЛСКИ КЖЩИЧКИ 

Обичамъ ви, малки колиби забравени, 
въ планинскит-Б пазви прикжтани, 
и тамъ въ равнината -
приветни и чистички --
кжщурки въsъ слънце окжпани 1 

Обичамъ ви, зиме 
съсъ сн"hrъ накачулени, 
съсъ чистия, ведрия сн'Бrъ, 
на есень въ мъr лит'Б 
печално притулени 

и л"hте въвъ жаркия пекъ 1 

Обичамъ ви, малки, 
кжщурчици дървени, 

обича мъ ви родни селца 1 
Подъ вашиятъ покривъ, 
съсъ обичь закърмени, 
отрастватъ юначни и здрави деца 1 
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СЕЛСКИ КЖЩИЧКИ 

Обичамъ ви, малки колиби забравени, 
въ планинскитi> пазви прикжтани, 
и тамъ въ равнината -
приветни и чистички --
кжщурки въsъ слънце ок.жпани 1 

Обичамъ ви, зиме 
съсъ снi>гъ накачулени, 
съсъ чистия, ведрия сн'hгъ, 
на есень въ мъг л ит'h 
печално притулени 

и лi>те въвъ жаркия пекъ 1 

Обичамъ ви, малки, 
к.жщурчици дървени, 

обича мъ ви родни селца 1 
Подъ вашиятъ покривъ, 
съсъ обичь закърмени, 
отрастватъ юначни и здрави деца 1 
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МОЛИТВRТI\ HR Tl\TKO 
Свtтло, nраэднично е въ кжщи, 
всички еж эасм'tни, 
татко току ни nрегръща, 
шеnне умилено: 

- Боже мили, дай имъ сила, 
да растатъ честити, 
да се учатъ и напредватъ 
съсъ ycn'txъ и трит't\ 

Да израстнатъ юначаги,• 
българчета здрави, 
родната земя да бранятъ 
съ мишцит't норави 1 

Съ тия думи къмъ шнолото 
ни изпрати татко, 
Мама, св'tтнала отъ радость, 
ни цiтуна сладко! 
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ПТИЧЕ СРЕБРОПЕРО 

Птиченце ле, среброперо, 
съсъ качулче златно, 

що полето ни напускашЪ 

ширно, необятно 1 

Не тжrувашъ ли за нашта 
хубава родина 1 
за потока, за цв~тята 
въ планината синя 1 

Нашето небе е друго -
св~тло и лжчисто, 
тукъ гласчето ти напомня 

ручейче сребристо. 

Въ нашт~ планини се диша 
волно и дълбоко, 
нашит~ поля еж плодни, 
нивит~ - широки 1 

Птиченце ле, среброперо, 
сбоrомъ 1 Бжди здраво 1 
Пакъ на прол~ть да се върнешъ 
въ китната джбраваl 
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КРИЛI\ Т 1\ П1>СЕНЬ 

Засвири овчарь съ кавали 
низъ Добруджански поляни. 
Нали е пБсень крилата, 
прелитна горди балкани! 

Надъ Тракия се зарБя, 
Надъ Охридъ крила разпери, 
оттамъ се спустка въ Егея 
и родни братя намБри. 

Съ очи лазурни морето 
юнашка пtсень подхвана; 
дей гиди, златни полета, 
пролБтна орань - орани 1 

Дей гиди, ниви зелени, 
Вардарсии китни долини, 
отъ родно слънце огрБни 
цъвтете дълги години 1 
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КНИГАТА ,.БАЩИНА ЗЕМЯ•, СТИХОВЕ 
ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ НАПИСАНА ОТЪ 
БЕСА ПАСПАЛЕЕВА И ИЛЮСТРИРАНА 
ОТЪ ХУДОЖНИКА ВАДИМЪ ЛАЗАРКЕ 
ВИЧЪ. СЕ ОТПЕЧАТА ВЪ 8,000 БРОЙКИ 
ПРЕЗЪ М. СЕПТЕМВРИЙ ХИЛЯДО ДЕ
ВЕТСТОТИНЪ И ЧЕТИРИДЕСЕТЬ И ВТО
РА ГОДИНА И ИЗЛЪЗЕ КА ТО НУ МЕРЪ 
ПЪРВИ ОТЪ БИБЛИОТЕКА ,.ЗЛА ТО
ЦВЪТЪ", ПОДЪ РЕДАКЦИЯТА НА ЛЕО
НИДЪПАСПАЛЕЕВЪ,ПЕТЪРЪСТЖЛОВЪ 

И ПЕТЪРЪ ПАВЛОВЪ. 
ПЕЧАТНИЦА "ПИРИНЪ• СОФИЯ 
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