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 Език свещен на нашите деди 

          

 

П и т а т  л и  м е  

д е  й  з е м я т а ,  

щ о  н а й - л ю б я  

н а  с в е т а . . .  
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ВЪЗПОМЕНАНИЕ 

 

Току-що се яви зората 

в един прекрасен майски 

ден, 

излязох аз из одаята 

душевно много 

наскърбен. 

  

Но где и към кого да 

тръгна? 

Кой може да ме утеши? 

Към кой мъдрец да се 

обърна 

с съвет той да ми се яви? 

  

И тъй стоях със 

нетърпене, 

и много, много аз мълчах, 

но по сърдечно си 

влечене 

към Трапезица аз тръгнах. 

  

Навред там тихий вятър 

вее, 

реката Янтра там шуми: 

и славейчето сладко пее 

и пътниците весели. 

  

 

 

 

 

 

Мен само не развеселява 

тази природна веселба, 

но само ми възпоменава 

за прадедните времена! 

  

И дума: "Слушай, юноше, 

с внимане, 

към тебе вика таен глас, 

на, гледай, със 

възпоменане 

живее всичко до тозчас. 

  

Смисли за тази Трапезица, 

за този старий, наший 

град, 

той българска е бил 

столица, 

и скрива прадедния прах! 

  

Със вярната си тук 

дружина 

Асен е някога живял, 

но много оттогаз се мина, 

откак със слава той 

гърмял. 

  

 ДОБРИ ЧИНТУЛОВ 

 



Оттука български юнаци 

далеко тичали на смърт, 

високо дигали байраци, 

врази кога им се явят! 

 

 

СТАРА МАЙКА СЕ 

ПРОЩАВА СЪС СИНА СИ 

 

Прощавай, синко, много 

здраве, 

едничка рожбо на светът; 

така съдбата нам направи 

син с майка да се 

разделят. 

  

Това ли чаках аз от тебе, 

откак си още малък бил, 

та сега в мойто старо 

време 

в път дълъг си се 

наредил? 

  

В страни ти чужди ще да 

идеш, 

къде ти сочи съвестта, 

светът и хората да видиш 

и да си търсиш там честта. 

  

Но мислиш ли ти, рожбо 

мила, 

че ще да имам аз покой, 

кога от старост и без сила 

любезний образ спомня 

твой? 

  

Ако да видя буря страшна 

със силен дъжд да завали, 

то моята душа нещастна 

от страх ще скоро 

затрепти. 

  

Ако трескавицата слушам 

и страшен гърмел да 

гърми, 

то аз със страх голям ще 

думам: 

ах, сега де ли е син ми? 

  

Когато овците заблеят, 

играят, тичат по поле; 

когато птичките запеят 

под синьо-ясното небе, 

  

ще думам аз: ах, птички, 

овци, 

и вий си имате деца, 

при вас играят ваште 

рожби, 

но мойта в чужда е 

страна!  



Кога се вече ти находиш 

по чуждостранни градове 

и в тази къща пак си 

додиш, 

кой ще ти помощ подаде? 

  

Къде е мойта майка мила, 

роднините ще питаш ти, 

но само нейната могила 

тогаз щът ти покажат тий. 

  

Душата ти не ще забрави 

това, що ти хортувах аз. 

Върви, носи си много 

здраве 

и споменувай пак за нас. 

 

 

БЪЛГАРИ ЮНАЦИ 

 

Българи юнаци, 

ще ли още спим? 

Дигайте байраци, 

да се освободим! 

  

О лъв, събуди се 

от дълбокий сън, 

силно провикни се 

от Балкана вън. 

  

Сбирай си децата 

в гъстите гори, 

силен им в сърцата 

огън разпали! 

  

Те като в гората 

ще да се сберат, 

после в градищата 

ще да пропълзят. 

  

Олеле горкана! 

Нашият народ 

вика по Балкана 

да го избави бог. 

  

Пушки и топове 

като загърмят, 

саби и ножове 

ще да зазвънчат. 

  

Левски глас 

вика нас, 

турски глас 

бяга от нас. 

 

 

ВЯТЪР ЕЧИ, БАЛКАН СТЕНЕ 

 

Вятър ечи, Балкан стене, 

сам юнак на коня 

с тръба зове свойте братя: 

всички на оръжие! 



  

Дойде време, ставайте, 

от сън се събуждайте, 

доста робство и 

тиранство, 

всички на оръжие! 

  

Който носи мъжко сърце 

и българско име, 

да препаше тънка сабя, 

знаме да развие! 

 

  

 

 

        

 

МАЙЦЕ СИ 

 

Ти ли си, мале, тъй жално 

пела, 

ти ли си мене три годин 

клела, 

та скитник ходя злочестен 

ази 

и срещам това, що душа 

мрази? 

  

Бащино ли съм пропил 

имане, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тебе ли покрих с дълбоки 

рани, 

та мойта младост, мале, 

зелена 

съхне и вехне люто 

язвена?! 

  

Весел ме гледат мили 

другари, 

че с тях наедно и аз се 

смея, 

 ХРИСТО БОТЕВ 



но те не знаят, че аз веч 

тлея, 

че мойта младост слана 

попари! 

  

Отде да знаят? Приятел 

нямам 

да му разкрия що в душа 

тая; 

кого аз любя и в какво 

вярвам - 

мечти и мисли - от що 

страдая. 

  

Освен теб, мале, никого 

нямам, 

ти си за мене любов и 

вяра; 

но тука вече не се 

надявам 

тебе да любя: сърце 

догаря! 

  

Много аз, мале, много 

мечтаях 

щастие, слава да видим 

двама, 

сила усещах - що не 

желаях? 

Но за вси желби приготви 

яма! 

  

Една сал клета, една 

остана: 

в прегръдки твои мили да 

падна, 

та туй сърце младо, таз 

душа страдна 

да се оплачат тебе 

горкана... 

  

Баща и сестра и братя 

мили 

аз да прегърна искам без 

злоба, 

пък тогаз нека измръзнат 

жили, 

пък тогаз нека изгния в 

гроба! 

 

 

КЪМ БРАТА СИ 

 

Тежко, брате, се живее 

между глупци 

неразбрани; 

душата ми в огън тлее, 

сърцето ми в люти рани. 

  

Отечество мило любя, 

неговият завет пазя; 

но себе си, брате, губя, 

тия глупци като мразя. 



  

Мечти мрачни, мисли 

бурни 

са разпалили душа млада; 

ах, ръка си кой ще турне 

на туй сърце, дето страда? 

  

Никой, никой! То не знае 

нито радост, ни свобода; 

а безумно как играе 

в отзив на плач из 

народа! 

  

Често, брате, скришом 

плача 

над народен гроб 

печален; 

но, кажи ми, що да тача 

в тоя мъртъв свят 

коварен? 

  

Нищо, нищо! Отзив няма 

на глас искрен, 

благороден, 

пък и твойта й душа няма 

на глас божий - плач 

народен! 

 

 

 

 

  

ЕЛЕГИЯ 

 

Кажи ми, кажи, бедний 

народе, 

кой те в таз рабска люлка 

люлее? 

Тоз ли, що спасителят 

прободе 

на кръстът нявга зверски 

в ребрата, 

или тоз, що толкоз годин 

ти пее: 

"Търпи, и ще си спасиш 

душата?!" 

  

Той ли, ил някой негов 

наместник, 

син на Лойола и брат на 

Юда, 

предател верен и жив 

предвестник 

на нови тегла за 

сиромаси, 

нов кърджалия в нова 

полуда, 

кой продал брата, убил 

баща си?! 

  

Той ли? - кажи ми. Мълчи 

народа! 

Глухо и страшно гърмят 

окови, 



не чуй се от тях глас за 

свобода: 

намръщен само с глава 

той сочи 

на сган избрана - рояк 

скотове, 

в сюртуци, в реси и 

слепци с очи. 

  

Сочи народът, и пот от 

чело 

кървав се лее над камък 

гробен; 

кръстът е забит във живо 

тело, 

ръжда разяда глозгани 

кости, 

смок е засмукал живот 

народен, 

смучат го наши и чужди 

гости! 

  

А бедният роб търпи и 

ние 

без срам, без укор, 

броиме време, 

откак е в хомот нашата 

шия, 

откак окови влачи 

народа, 

броим и с вяра в туй 

скотско племе 

чакаме и ний ред за 

свобода! 

 

 

ДЕЛБА 

 

По чуства сме братя ний с 

тебе 

и мисли еднакви ний 

таим, 

и вярвам, че в светът за 

нищо 

ний няма с теб да се 

разкаем. 

  

Добро ли сме, зло ли 

правили, 

потомството назе ще 

съди; 

а сега - дай ръка за ръка 

и напред със стъпки по-

твърди! 

  

Спътник ни са били в 

животът 

страдания, бедност в 

чужбина, 

но тях сме ний братски 

делили 

и пак ще ги делим 

двамина... 



  

Ще делим ний хорски 

укори, 

ще търпим и присмех 

глупешки, 

ще търпим, но няма да 

охнем 

под никакви мъки 

човешки. 

  

И глава ний няма да 

сложим 

пред страсти и светски 

кумири: 

сърцето си вече казахме 

с печалните наши две 

лири... 

  

Напред сега с чуства и 

мисли 

последната делба да 

делим: 

да изпълним дума заветна 

- 

на смърт братко, на смърт 

да вървим! 

 

 

 

 

 

  

ДО МОЕТО ПЪРВО ЛИБЕ 

 

Остави таз песен 

любовна, 

не вливай ми в сърце 

отрова - 

млад съм аз, но младост 

не помня, 

пък и да помня, не ровя 

туй, що съм ази намразил 

и пред тебе с крака 

погазил. 

  

Забрави туй време, га 

плачех 

за поглед мил и за 

въздишка: 

роб бях тогаз - вериги 

влачех, 

та за една твоя усмивка, 

безумен аз светът 

презирах 

и чувства си в калта 

увирах! 

  

Забрави ти онез полуди, 

в тез гърди веч любов не 

грее 

и не можеш я ти събуди 

там, де скръб дълбока 

владее, 

де сичко е с рани покрито 



и сърце зло в злоба 

обвито! 

  

Ти имаш глас чуден - 

млада си, 

но чуйш ли как пее 

гората? 

Чуйш ли как плачат 

сиромаси? 

За тоз глас ми копней 

душата, 

и там тегли сърце ранено, 

там, де е се с кърви 

облено! 

  

О, махни тез думи 

отровни! 

Чуй как стене гора и 

шума, 

чуй как ечат бури 

вековни, 

как нареждат дума по 

дума - 

приказки за стари 

времена 

и песни за нови теглила! 

  

Запей и ти песен такава, 

запей ми, девойко, на 

жалост, 

запей как брат брата 

продава, 

как гинат сили и младост, 

как плаче сиротна 

вдовица 

и как теглят без дом 

дечица! 

  

Запей, или млъкни, махни 

се! 

Сърце ми веч трепти - ще 

хвръкне, 

ще хвръкне, изгоро, - 

свести се! 

Там, де земя гърми и 

тътне 

от викове страшни и 

злобни 

и предсмъртни песни 

надгробни... 

  

Там... там буря кърши 

клонове, 

а сабля ги свива на венец; 

зинали са страшни долове 

и пищи в тях зърно от 

свинец, 

и смъртта й там мила 

усмивка, 

а хладен гроб сладка 

почивка! 

  

Ах, тез песни и таз 

усмивка 



кой глас ще ми викне, 

запее? 

Кървава да вдигна 

напивка, 

от коя и любов немее, 

пък тогаз и сам ще запея 

що любя и за що милея!... 

 

 

НА ПРОЩАВАНЕ В 1868 Г. 

 

Не плачи, майко, не тъжи, 

че станах ази хайдутин, 

хайдутин, майко, 

бунтовник, 

та тебе клета оставих 

за първо чедо да жалиш! 

Но кълни, майко, 

проклинай 

таз турска черна прокуда, 

дето нас млади пропъди 

по тази тежка чужбина - 

да ходим да се скитаме 

немили, клети, недраги! 

Аз зная, майко, мил съм 

ти, 

че може млад да загина, 

ах, утре като премина 

през тиха бяла Дунава! 

Но кажи какво да правя, 

кат си ме, майко, родила 

със сърце мъжко, 

юнашко, 

та сърце, майко, не трае 

да гледа турчин, че 

бесней 

над бащино ми огнище: 

там, дето аз съм пораснал 

и първо мляко засукал, 

там, дето либе хубаво 

черни си очи вдигнеше 

и с онази тиха усмивка 

в скръбно ги сърце 

впиеше, 

там дето баща и братя 

черни чернеят за мене!... 

Ах, мале - майко юнашка! 

Прости ме и веч 

прощавай! 

Аз вече пушка нарамих 

и на глас тичам народен 

срещу врагът си 

безверни. 

Там аз за мило, за драго, 

за теб, за баща, за братя, 

за него ще се заловя, 

пък... каквото сабя 

покаже 

и честта, майко, юнашка! 

А ти, 'га чуеш, майнольо, 

че куршум пропей над 

село 

и момци вече наскачат, 



ти излез, майко - питай ги, 

де ти е чедо остало? 

Ако ти кажат, че азе 

паднал съм с куршум 

пронизан, 

и тогаз, майко, не плачи, 

нито пък слушай хората, 

дето ще кажат за мене 

"Нехранимайка излезе", - 

но иди, майко, у дома 

и с сърце сичко разкажи 

на мойте братя 

невръстни, 

да помнят и те да знаят, 

че и те брат са имали, 

но брат им падна, загина, 

затуй, че клетник не трая 

пред турци глава да 

скланя, 

сюрмашко тегло да гледа! 

Кажи им, майко, да 

помнят, 

да помнят, мене да 

търсят: 

бяло ми месо по скали, 

по скали и по орляци, 

черни ми кърви в земята, 

земята, майко, черната! 

Дано ми найдат пушката, 

пушката, майко, сабята, 

и дето срещнат душманин 

със куршум да го 

поздравят, 

а пък със сабя помилват... 

Ако ли, майко, не можеш 

от милост и туй да 

сториш, 

то 'га се сберат момите 

пред нази, майко, на хоро 

и дойдат мойте 

връстници 

и скръбно либе с 

другарки, 

ти излез, майко, послушай 

със мойте братя 

невръстни 

моята песен юнашка - 

защо и как съм загинал 

и какви думи издумал 

пред смъртта си и пред 

дружина... 

Тъжно щеш, майко, да 

гледаш 

и на туй хоро весело, 

и като срещнеш погледът 

на мойто либе хубаво, 

дълбоко ще ми въздъхнат 

две сърца мили за мене - 

нейното, майко, и твойто! 

И две щат сълзи да капнат 

на стари гърди и млади... 

Но туй щат братя да видят 

и кога, майко, пораснат, 



като брата си ще станат - 

силно да любят и мразят... 

Ако ли, мале, майноле, 

жив и здрав стигна до 

село, 

жив и здрав с байряк във 

ръка, 

под байряк лични юнаци, 

напети в дрехи войнишки, 

с левове златни на чело, 

с иглянки пушки на рамо 

и с саби-змии на кръстът, 

о, тогаз, майко юнашка! 

О, либе мило, хубаво! 

Берете цветя в градина, 

късайте бръшлян и 

здравец, 

плетете венци и китки 

да кичим глави и пушки! 

И тогаз с венец и китка 

ти, майко, ела при мене, 

ела ме, майко прегърни 

и в красно чело целуни - 

красно, с две думи 

заветни: 

свобода и смърт юнашка! 

А аз ще либе прегърна 

с кървава ръка през рамо, 

да чуй то сърце юнашко, 

как тупа сърце, играе; 

плачът му да спра с 

целувка, 

сълзи му с уста да глътна... 

Пък тогаз... майко, 

прощавай! 

Ти, либе, не ме забравяй! 

Дружина тръгва, отива, 

пътят е страшен, но 

славен: 

аз може млад да загина... 

Но... стига ми тая награда 

- 

да каже нявга народът: 

умря сиромах за правда, 

за правда и за свобода... 

 

 

ХАЙДУТИ 

 

Баща и син 

  

Я надуй, дядо, кавала, 

след теб да викна - запея 

песни юнашки, хайдушки, 

песни за вехти войводи - 

за Чавдар страшен 

хайдутин, 

за Чавдар вехта войвода - 

синът на Петка 

Страшника! 

Да чуят моми и момци 

по сборове и по седенки; 

юнаци по планините, 



и мъже в хладни механи: 

какви е деца раждала, 

раждала, ражда и сега 

българска майка юнашка; 

какви е момци хранила, 

хранила, храни и днеска 

нашата земя хубава! 

Ах, че мен, дядо, додея 

любовни песни да 

слушам, 

а сам за тегло да пея, 

за тегло, дядо, сюрмашко, 

и за свойте си кахъри, 

кахъри, черни ядове! 

Тъжно ми й, дядо, жално 

ми й, 

ала засвири - не бой се, - 

аз нося сърце юнашко, 

глас имам меден 

загорски, 

та‘ко ме никой не чуе, 

песента ще се пронесе 

по гори и по долища - 

горите ще я поемат, 

долища ще я повторят, 

и тъгата ми ще мине, 

тъгата, дядо, от сърце! 

Пък който иска, та тегли - 

тежко му нима ще кажа? 

Юнакът тегло не търпи - 

ала съм думал и думам: 

Блазе му, който умее 

за чест и воля да мъсти - 

доброму добро да прави, 

лошия с ножа по глава, - 

пък ще си викна песента! 

  

I 

  

Кой не знай Чавдар 

войвода, 

кой не е слушал за него? 

Чорбаджия ли изедник, 

или турските сердари? 

Овчар ли по планината, 

или пък клети сюрмаси! 

Водил бе Чавдар дружина 

тъкмо до двайсет години 

и страшен беше хайдутин 

за чорбаджии и турци; 

ала за клети сюрмаси 

крило бе Чавдар войвода! 

Затуй му пее песента 

на Странджа баир гората, 

на Ирин-Пирин тревата; 

меден им кавал приглаша 

от Цариграда до Сръбско 

и с ясен ми глас жътварка 

от Бяло море до Дунав - 

по румелийски полета... 

Един бе Чавдар войвода - 

един на баща и майка, 

един на вярна дружина; 

мъничък майка остави, 



глупав от татка отдели, 

без сестра, Чавдар, без 

братец, 

ни нийде някой роднина - 

един сал вуйка изедник 

и деветмина дружина!... 

Хлапак 

дванайсетгодишен, 

овчар го даде майка му, 

по чужди врата да ходи, 

на чужд хляб да се научи; 

но стоя Чавдар, що стоя - 

стоял ми й от ден до 

пладня! 

И какво да ми спечели? 

Голям армаган на майка - 

тез тежки думи отровни: 

"Що ме си, майко, 

продала 

на чуждо село аргатин: 

овци и кози да паса, 

да ми се смеят хората 

и да ми думат в очите: 

да имам баща войвода 

над толкозмина дружина, 

три кази да е наплашил, 

да владей Стара планина, 

а аз при вуйча да седя - 

при тоз сюрмашки 

изедник! 

копилето му да бавя; 

час по час да ме нахоква, 

че съм се и аз увълчил, 

че човек няма да стана, 

а ще да гния в тъмница, 

и ще ми капнат месата 

на Кара баир на кола!... 

Проклет бил човек вуйка 

ми! 

Проклет е, майко - казвам 

ти, 

не ща при него да седя, 

копилето му да бавя 

и крастите да му 

завръщам. 

Яли ги свраки и псета! 

При татка искам да ида, 

при татка в Стара 

планина; 

татко ми да ме научи 

на к’ъвто иска занаят." 

Зави се майка, замая - 

камък и падна на сърце; 

гледа си в очи Чавдара, 

във очи черни, големи, 

глади му глава къдрава 

и ръда клета, та плаче. 

Чавдар я плахо изгледа, 

и с сълзи и той на очи, 

майка си бърже попита: 

"Кажи ми, мале, що 

плачеш? 

Да не са татка хванали, 

хванали или убили, 



та ти си, мале, остала 

сирота, гладна и 

жъдна?"... 

Прегърна майка Чавдара, 

в очи го черни целуна, 

въздъхна, та му продума: 

"За тебе плача, Чавдаре, 

за тебе, дете хубаво, 

писано още шарено: 

ти ми си, синко, едничък, 

едничък още мъничък, 

а лоши думи хортуваш; - 

как ще те майка прежали, 

да идеш, синко, с татка си, 

хайдутин като ще станеш! 

Татко ти й снощи доходял, 

за тебе, синко, да пита - 

много ме й съдил и хокал, 

що съм те, синко, пратила 

при вуйча ти, а не при 

него - 

да види и той, че има 

хубаво дете юначе; 

далеч ли да го проводи, 

на книга да се изучи, 

или хайдутин направи, 

по планината да ходи. 

Триста й заръци заръчал, 

в неделя да те проводя 

на хайдушкото сборище... 

Ще идеш, синко Чавдаре, 

едничко чедо на майка! 

Ще идеш утре при него; 

ала те клетва заклинам, 

ако ти й мила майка ти, 

да плачеш, синко, да 

искаш, 

с дружина да те не води, 

а да те далеч проводи, 

на книга да се изучиш - 

майци си писма да 

пишеш, 

кога на гурбет отидеш..." 

  

Рипна ми Чавдар от 

радост, 

че при татка си ще иде, 

страшни хайдути да види 

на хайдушкото сборище; 

а майка ядна, жалостна, 

дете си мило прегърна 

и... пак заръда, заплака!... 

 

 

ПРИСТАНАЛА 

 

Кавал свири на поляна, 

на поляна, край горица; 

млада, хубава Стояна 

търчи с менци за водица. 

  

Из градина крещи, вика 

омразната нейна стрика: 



"Полудя ли, мар Стояно, 

та отиваш толкоз рано? 

  

Стой, почакай д’идем 

двама!" 

Па се спусна к’нейна мама 

да ковлади тя Стояна, 

че отива на поляна. 

  

Ей изкочи стара майка 

на висок и хубав чардак: 

ахна, търти се, заплака, 

като видя кървав байряк, 

  

че се байряк там ветрее 

сред юнаци, сред 

дружина 

и Стоянка се белее 

в прегръдките у Дойчина. 

  

Като зърна той, че иде 

неговото мило либе, 

из юнаци той изскочи 

и към нея с пръст посочи: 

  

"Ей, дружина, хай станете! 

Ей я иде - погледнете: 

туй е мойта горска птица, 

туй е мойта годеница!" 

  

Па си весел, засмян 

тръгна 

да посрещне той Стояна; 

наближи я - с пушка 

гръмна, 

като видя, че й засмяна. 

  

И дружина загърмяха 

на засевки, та запяха; 

а тя ръце си разгърна, 

та Дойчин я млад 

прегърна. 

  

А нейната клета мама, 

като гледа таз измама, 

сълзи лее и проклина 

ту щерка си, ту Дойчина. 

  

"Да не цъфнеш, да не 

пекнеш, 

дъще клета, със Дойчина, 

да окапеш, дето седнеш - 

да не станеш по година! 

  

Дано болест те налегне, 

болест, дъще, живеница, 

и Дойчин да не убегне 

от верига, от темница! 

  

Тоз хайдутин, що го 

любиш, 

на кол утре да го видиш, 

че от там се тебе хили 

и на горски самодиви! 



  

Че той батя ти измами, 

та хайдутин върл направи; 

а теб, дъще, клета, мами, 

баща, майка та остави!" 

  

От тез клетви се събуди 

и Стоенкин баща стари; 

той излезе и се чуди 

и в главата се удари. 

  

Но кат видя той Дойчина, 

дъщеря си и мил сина, 

попоглади си брадата 

и извика към гората: 

  

"Горо, горо, майко мила, 

толкоз годин си хранила 

мене, горо, юнак стари 

с отбор момци и другари, 

- 

  

храни, горо, таквиз чеда, 

дорде слънце в светът 

гледа; 

дорде птичка в тебе пее, 

тоз байряк да се ветрее!" 

 

 

 

 

 

БОРБА 

 

В тъги, в неволи, младост 

минува, 

кръвта се ядно в жили 

вълнува, 

погледът мрачен, умът не 

види 

добро ли, зло ли насреща 

иде... 

На душа лежат спомени 

тежки, 

злобна ги памет често 

повтаря, 

в гърди ни любов, ни 

капка вяра, 

нито надежда от сън 

мъртвешки 

да можеш свестен човек 

събуди! 

Свестните у нас считат за 

луди, 

глупецът вредом всеки 

почита: 

"Богат е", казва, пък го не 

пита 

колко е души изгорил 

живи, 

сироти колко той е 

ограбил 

и пред олтарят бога 

измамил 



с молитви, с клетви, с 

думи лъжливи. 

И на обществен тоя 

мъчител 

и поп, и черква с вяра 

слугуват; 

нему се кланя дивак 

учител, 

и с вестникарин зайдно 

мъдруват, 

че страх от бога било 

начало 

на сяка мъдрост... Туй е 

казало 

стадо от вълци във овчи 

кожи, 

камък основен за да 

положи 

на лъжи святи, а ум 

човешки 

да скове навек в окови 

тежки! 

Соломон, тоя тиран 

развратен, 

отдавна в раят нейде 

запратен, 

със свойте притчи между 

светците, 

казал е глупост между 

глупците, 

и нея светът до днес 

повтаря - 

"Бой се от бога, почитай 

царя!" 

Свещена глупост! Векове 

цели 

разум и совест с нея се 

борят; 

борци са в мъки, в неволи 

мрели, 

но, кажи, що са могли да 

сторят! 

Светът, привикнал хомот 

да влачи, 

тиранство и зло и до днес 

тачи; 

тежка желязна ръка 

целува, 

лъжливи уста слуша със 

вяра: 

мълчи, моли се, кога те 

бият, 

кожата да ти одере звярът 

и кръвта да ти змии 

изпият, 

на бога само ти се 

надявай: 

"Боже, помилуй - грешен 

съм азе", 

думай, моли се и твърдо 

вярвай - 

бог не наказва, когото 

мрази... 



Тъй върви светът! Лъжа и 

робство 

на тая пуста земя царува! 

И като залог из род в 

потомство 

ден и нощ - вечно тук 

преминува. 

И в това царство кърваво, 

грешно, 

царство на подлост, 

разврат и сълзи, 

царство на скърби - зло 

безконечно! 

кипи борбата и с стъпки 

бързи 

върви към своят свещен 

конец... 

Ще викнем ние: "Хляб или 

свинец!" 

 

 

ПАТРИОТ 

 

Патриот е - душа дава 

за наука, за свобода; 

но не свойта душа, братя, 

а душата на народа! 

И секиму добро струва, 

само, знайте, за парата, 

като човек - що да прави? 

продава си и душата. 

  

И е добър християнин: 

не пропуща литургия; 

но и в черква за туй ходи, 

че черквата й търговия! 

И секиму добро струва, 

само, знайте, за парата, 

като човек - що да прави? 

залага си и жената. 

  

И е човек с добро сърце: 

не оставя сиромаси; 

но не той вас, братя, 

храни, 

а вий него със трудът си! 

И секиму добро струва, 

само, знайте, за парата, 

като човек - що да прави? 

изяда си и месата. 

  

 

ХАДЖИ ДИМИТЪР 

 

Жив е той, жив е! Там на 

Балкана, 

потънал в кърви лежи и 

пъшка 

юнак с дълбока на гърди 

рана, 

юнак във младост и в 

сила мъжка. 



  

На една страна захвърлил 

пушка, 

на друга сабля на две 

строшена; 

очи темнеят, глава се 

люшка, 

уста проклинат цяла 

вселена! 

  

Лежи юнакът, а на небето 

слънцето спряно сърдито 

пече; 

жътварка пее нейде в 

полето, 

и кръвта още по–силно 

тече! 

  

Жътва е сега... Пейте, 

робини, 

тез тъжни песни! Грей и 

ти, слънце, 

в таз робска земя! Ще да 

загине 

и тоя юнак... Но млъкни, 

сърце! 

  

Тоз, който падне в бой за 

свобода, 

той не умира: него жалеят 

земя и небе, звяр и 

природа 

и певци песни за него 

пеят... 

  

Денем му сянка пази 

орлица, 

и вълк му кротко раната 

ближи; 

над него сокол, юнашка 

птица, 

и тя се за брат, за юнак 

грижи! 

  

Настане вечер – месец 

изгрее, 

звезди обсипят сводът 

небесен; 

гора зашуми, вятър повее, 

– 

Балканът пее хайдушка 

песен! 

  

И самодиви в бяла 

премена, 

чудни, прекрасни, песен 

поемнат, – 

тихо нагазят трева зелена 

и при юнакът дойдат, та 

седнат. 

  

Една му с билки раната 

върже, 



друга го пръсне с вода 

студена, 

третя го в уста целуне 

бърже, – 

и той я гледа, – мила, 

зесмена! 

  

"Кажи ми, сестро де – 

Караджата? 

Де е и мойта вярна 

дружина? 

Кажи ми, пък ми вземи 

душата, – 

аз искам, сестро, тук да 

загина!" 

  

И плеснат с ръце, па се 

прегърнат, 

и с песни хвръкнат те в 

небесата, – 

летят и пеят, дорде 

осъмнат, 

и търсят духът на 

Караджата... 

  

Но съмна вече! И на 

Балкана 

юнакът лежи, кръвта му 

тече, – 

вълкът му ближе лютата 

рана, 

и слънцето пак пече ли – 

пече! 

 

 

В МЕХАНАТА 

 

Тежко, тежко! Вино дайте! 

Пиян дано аз забравя 

туй, що, глупци, вий не 

знайте 

позор ли е или слава! 

  

Да забравя край свой 

роден, 

бащина си мила стряха 

и тез, що в мен дух 

свободен, 

дух за борба завещаха! 

  

Да забравя род свой 

беден, 

гробът бащин, плачът 

майчин, - 

тез, що залъкът наеден 

грабят с благороден 

начин, - 

  

грабят от народът гладен, 

граби подъл чорбаджия, 

за злато търговец жаден 



и поп с божа литургия! 

  

Грабете го, неразбрани! 

Грабете го! Кой ви бърка? 

Скоро той не ще да стане: 

ний сме синца с чаши в 

ръка! 

  

Пием, пеем буйни песни 

и зъбим се на тирана; 

механите са нам тесни - 

крещим: "Хайде на 

Балкана!" 

  

Крещим, но щом 

изтрезнеем, 

забравяме думи, клетви, 

и немеем и се смеем 

пред народни свети 

жертви! 

  

А тиранинът върлува 

и безчести край наш 

роден: 

коли, беси, бие, псува 

и глоби народ поробен! 

  

О, налейте! Ще да пия! 

На душа ми да олекне, 

чувства трезви да убия, 

ръка мъжка да омекне! 

  

Ще да пия на пук врагу, 

на пук и вам, патриоти, 

аз вече нямам мило, 

драго, 

а вий... вий сте идиоти! 

  

 

МОЯТА МОЛИТВА 

 

"Благословен 

бог наш..." 

  

О, мой боже, правий 

боже! 

Не ти, що си в небесата, 

а ти, що си в мене, боже - 

мен в сърцето и в 

душата... 

  

Не ти, комуто се кланят 

калугери и попове 

и комуто свещи палят 

православните скотове; 

  

не ти, който си направил 

от кал мъжът и жената, 

а човекът си оставил 

роб да бъде на земята; 

  

не ти, който си помазал 

царе, папи, патриарси, 



а в неволя си зарязал 

мойте братя сиромаси; 

  

не ти, който учиш робът 

да търпи и да се моли 

и храниш го дор до 

гробът 

само със надежди голи; 

  

не ти, боже на лъжците, 

на безчестните тирани, 

не ти, идол на глупците, 

на човешките душмани! 

  

А ти, боже, на разумът, 

защитниче на робите, 

на когото щат празнуват 

денят скоро народите! 

  

Вдъхни секиму, о, боже! 

любов жива за свобода - 

да се бори кой как може 

с душманите на народа. 

  

Подкрепи и мен ръката, 

та кога въстане робът, 

в редовете на борбата 

да си найда и аз гробът! 

  

Не оставяй да изстине 

буйно сърце на чужбина, 

и гласът ми да премине 

тихо като през пустиня!... 

 

  

 

ДЯКОН ВАСИЛ ЛЕВСКИ  

(Обесването на Васил 

Левски) 

  

О, Майко моя, родино 

света! 

Защо тъй горко, тъй 

скробно плачеш? 

Гарване и ти, птицо 

проклета, 

над чий там гроб тъй 

грозно грачеш? 

  

О, зная, зная, ти плачеш, 

майко, 

затуй, че ти си черна 

робиня; 

затуй, че твоят свещен 

глас, майко, 

е глас без помощ, глас 

във пустиня! 

  

Плачи! Там близо до град 

София 

вида аз стърчи черно 

бесило. 

И твоят един син, 

Българио, 



виси на него... Със 

страшна сила. 

  

Зимата пее свойта зла 

песен. 

Вихрове гонят тръни в 

полето 

и студ, и мраз – плач 

безнадежден! 

Навяват на теб, теб на 

сърцето! 

  

Гарванът грачи грозно, 

зловещо, 

псета и вълци вият в 

мъглата; 

старци са богу молат 

горещо, 

жените плачат, пищат 

децата! 

  

Умря той вече! Юнашка 

сила 

твойте тиране скриха в 

земята! 

О, майко моя, родино 

мила, 

плачи за него, кълни 

съдбата! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПАНАГЮРСКИТЕ 

ВЪСТАНИЦИ 

 

Боят настава, тупат сърца 

ни, 

ето ги близо наште 

душмани. 

Кураж, дружина вярна, 

сговорна. 

Ний не сме веке рая 

покорна! 

  

Нека с тоз удар врага да 

смажем, 

нека му гордо, братя, 

докажем, 

че сме строшили мръсни 

окови, 

че сме свободни, а не 

робове. 

  

Гледайте в този пряпорец 

красен, 

лева как тича волен, 

ужасен! 

Левове всички днес се 

явете 

 

 

 

 

 

 

 

 

люти и страшни за 

враговете! 

  

Кого ли плашат турци 

злокобни? 

Нихната ярост, удари 

злобни 

ще се разбият нищожни, 

слаби, 

в нашата правда, в 

нашите саби! 

  

Ний за живота нямаме 

жалост, 

но да не умрем, братя, на 

халос - 

нека се мъчим колкото 

можем 

повеч душмани мъртви да 

сложим! 

  

Ако пък паднем в битката 

славно, 

то в България ще 

незабавно 

  

ИВАН ВАЗОВ 
 



нови юнаци пак да 

въстанат 

и вместо нази бой ще 

зафанат! 

  

Нека мрем, както нявга 

сме мрели, 

да живейм волни как сме 

живели! 

Кураж, другари! Бог ще ни 

брани! 

Смърт на вековни, черни 

тирани! 

  

 

"РАДЕЦКИ" 

 

Тoi, Liberte, que 

je chante et que 

j'adore, 

Dirige mon navire 

sur cette onde... 

Lebrun 

  

Тих бял Дунав се вълнува, 

  весело шуми 

и "Радецки" гордо плува 

  над златни вълни. 

  

Но кога се там съзирва 

  Козлодуйский бряг, 

в парахода рог изсвирва, 

  развя се байряк. 

  

Млади български юнаци 

  явяват се там, 

на чела им левски знаци, 

  в очите им плам. 

  

Горд отпреде им застана 

  младият им вожд - 

па каза на капитана 

  с гол в ръката нож: 

  

- Аз съм български 

войвода, 

  момци ми са тез, 

ний летиме за свобода 

  кръв да лейме днес. 

  

Ний летим на България 

  помощ да дадем 

и от тежка тирания 

  да я отървем. 

  

Парахода остави ни 

  и по начин благ, 

та дружината да мине 

  на родния бряг. 

  

Капитана - немец същи - 

  отказва - тогаз 

Ботев люто се намръщи, 



  вика с бурен глас: 

  

- Туй го искам, не се моля: 

  всички сте във плян. 

Тук се гледа мойта воля, 

  аз съм капитан! 

  

Чуй, там днеска мре 

народа 

  в бой с ужасен враг! 

Карай бързо парахода 

  на българский бряг! 

  

И гласа му става страшен 

  при тия слова, 

немец бледен и уплашен 

  преклони глава. 

  

Бърже парахода плува 

  към желаний край, 

Дунавът се по вълнува, 

  весело играй. 

  

Много време се измина 

  как не бе носил 

храбра българска 

дружина - 

  твар за него мил. 

  

А дружината запява 

  песен зарад бой 

и байряка се развява 

  гордо с лева свой. 

  

Парахода веч наваля 

  на милия бряг, 

Ботев шапката си сваля, 

  че говори пак: 

  

- Хайде, братя, излезнете, 

  тука ще се спрем 

и земята цалунете, 

  дето ще да мрем! 

  

И от радост упоени 

  пред левския стяг 

всички падат на колени 

  на светия бряг. 

  

- Братя! - вика им 

войвода 

  със гърмовен глас. - 

Скоро радостно народа 

  ще посрещне нас! 

  

Скоро с гръм ще 

поздравиме 

  Стара планина, 

кървав бой ще заловиме 

  с турски племена! 

  

Ний във битки не сме 

вещи, 

  малко сме на брой, 



но сърца ни са горещи - 

  гладни сме за бой! 

  

Скоро турчин ще изпита 

  грозната ни мощ: 

правдата е нам защита, 

  левът ни е вожд! 

  

И по цяла околия 

  глас екна съгрян: 

"Да живее България, 

  смърт на зли тиран!" 

  

 

ДЕ Е БЪЛГАРИЯ? 

 

Питат ли ме де зората 

ме й огряла първи път, 

питат ли ме де й земята, 

що най-любя на светът. 

  

Тамо, аз ще отговоря, 

де се белий Дунав лей, 

де от изток Черно море 

се бунтува и светлей; 

  

тамо, де се възвишава 

горда Стара планина, 

де Марица тихо шава 

из тракийска равнина, 

  

там, де Вардар през 

полята 

мътен лей се и шуми, 

де на Рила грей главата 

и при Охридски вълни. 

  

Там, де днес е зла неволя, 

де народа й мъченик, 

дето плачат и се молят 

се на същият язик. 

  

Там роден съм! Там деди 

ми 

днес почиват под земля, 

там гърмяло тяхно име 

в мир и в бранните поля. 

  

До чукарите Карпатски 

е стигнала тяхна власт 

и стените Цариградски 

треперали са тогаз. 

  

Вижте Търново,            

Преслава - 

тие жални съсипни: 

на преминалата слава 

паметници са они! 

  

Българио, драга, мила, 

земля пълна с добрини, 

земля, що си ме кърмила, 

моят поклон приемни! 



  

Любя твоите балкани, 

твойте реки и гори, 

твойте весели поляни, 

де бог всичко наспори; 

  

твойте мъки и страданья, 

твойта славна старина, 

твойте възпоминанья, 

твойта светла бъднина. 

  

Дето ази и да трая - 

за теб мисля и горя, 

в теб родих се и желая 

в теб свободен да умра. 

 

  

НА БЪЛГАРИЯ 

 

На теб, Българио 

свещенна, 

покланям песни си сега. 

На твойте рани, кръв 

безценна, 

на твойта жалост и тъга, 

на твойте сълзи и 

въздишки, 

на твойте страсти и тегло 

и на венеца мъченишки, 

кой грей на твоето чело. 

  

Прокуден тука на 

чужбина, 

далеч от твоите гори, 

сърцето ми сега проклина 

тирана, който те мори. 

  

Прийми тез песни, майко 

мила, 

отйек на жалостний ти 

зов 

и плод на сладката любов, 

с коя душа ми си пълнила; 

прийми тез песни, пълни 

с гнев, 

кат вихъра, що пей по 

друма, 

ту жални, кат шумът на 

Струма 

и като горския напев. 

  

О, майко, аз видях 

тиранът, 

като ръцете си вапца 

в кръвта на твоите деца 

и чух как плачеше 

Балканът 

и твойте сини небеса! 

  

Но през червените порои, 

що ти проля във таз 

борба, 

аз видя дните ясни твои 



на твойта бъдеща съдба. 

  

Дано таз вяра, туй 

мечтанье 

не се разбие в някой брег 

и твоя зов да не остане 

като в пустинята без ек. 

 

 

ИЗ „ЕПОПЕЯ                             

НА ЗАБРАВЕНИТЕ“ 

  

ЛЕВСКИ 

 

Манастирът тесен за 

мойта душа е. 

Кога човек дойде тук да 

се покае, 

трябва да забрави 

греховния мир, 

да бяга съблазни и да 

търси мир. 

Мойта съвест инак днеска 

ми говори. 

Това расо черно, що нося 

отгоре, 

не ме помирява с тия 

небеса 

и когато в храма дигна си 

гласа 

химн да пея богу, да 

получа раят, 

мисля, че той слуша тия, 

що ридаят 

в тоя дол плачевни, 

живот нестърпим. 

И мойта молитва се губи 

кат дим, 

и господ сърдит си затуля 

ухото 

на светата песен и 

херувикото. 

  

Мисля, че вратата на 

небесний рай 

на къде изглеждат никой 

ги не знай, 

че не таз килия извожда 

нататък, 

че из света шумен пътят е 

по-кратък, 

че сълзите чисти, че 

вдовишкий плач, 

че потът почтенний на 

простий орач, 

че благата дума, че 

правото дело, 

че светата правда, 

изказана смело, 

че ръката братска, без 

гордост, без вик 



подадена скришно на 

някой клетник, 

са много по-мили на 

господа вишни 

от всичките химни и 

тропари лишни. 

  

Мисля, че човекът, тук на 

тоя свят 

има един ближен, има 

един брат, 

от кои се с клетва 

монахът отказа, 

че цел по-висока Бог ни 

тук показа, 

че не с това расо и не с 

таз брада 

мога да отмахна някоя 

беда 

от оня, що страда; мисля, 

че канонът 

мъчно ще направи да 

замлъкне стонът; 

че ближний ми има 

нужда не в молитва, 

а в съвет и помощ, когато 

залитва; 

мисля ази още, че 

овчарят същ 

с овцете живее, на пек и 

на дъжд, 

и че мойте братя търпят 

иго страшно, 

а аз нямям нищо, и че туй 

е гряшно, 

и че ще е харно да оставя 

веч 

таз ограда тиха, от света 

далеч, 

и да кажа тайно две-три 

думи нови 

на онез, що влачат 

тежките окови. 

Рече и излезе. 

  

Девет годин той  

скита се бездомен, без 

сън, без покой, 

под вънкашност чужда и 

под име ново 

и с сърце порасло и за 

кръст готово, 

и носи съзнанье, крепост, 

светлина 

на робите слепи в 

робската страна. 

Думите му бяха и прости 

и кратки, 

пълни с упованье и 

надежди сладки. 

Говореше често за бунт, 

за борба, 



кат за една ближна обща 

веселба, 

часът на която беше 

неизвестен; 

изпитваше кой е сърцат, 

сиреч честен, 

участник да стане във 

подвига свят; 

всяк един слушател беше 

му и брат. 

В бъдещето тъмно той 

гледаше ясно. 

Той любеше свойто 

отечество красно. 

Той беше скиталец и кат 

дете прост 

и като отшелник живееше 

в пост. 

Горите, полята познати му 

бяха; 

всичките пътеки кракът 

му видяха, 

пустинята знайше неговия 

глас, 

хижата го знайше и на 

всеки час 

вратата й за него 

отворена беше. 

Той се не боеше, под 

небето спеше, 

ходеше замислен, сам-си 

без другар. 

Тая заран млад е, 

довечера стар, 

одеве търговец, сега 

просяк дрипав, 

кога беше нужно - хром, и 

сляп, и клипав; 

днес в селото глухо, утре 

в някой град 

говореше тайно за 

ближний преврат, 

за бунт, за свобода, за 

смъртта, за гробът, 

и че време веч е да 

въстане робът; 

че щастлив е оня, който 

дигне пръв 

народното знаме и 

пролее кръв, 

и че трябва твърдост, 

кураж, постоянство, 

че страхът е подлост, 

гордостта - пиянство, 

че равни сме всички в 

големия час - 

той внасяше бодрост в 

народната свяст. 

  

И всякоя възраст, класа, 

пол, занятье 

зимаше участье в това 

предприятье; 



богатий с парите, 

сюрмахът с трудът, 

момите с иглата, учений с 

умът, 

а той беден, гол, бос, 

лишен от имотът, 

за да е полезен дал си бе 

животът! 

  

Той беше безстрашлив. 

Той беше готов 

сто пъти да умре на 

кръста Христов, 

да гори, кат Хуса или кат 

Симона 

за правдата свята да мре 

под триона. 

Смъртта бе за него и 

приятел и брат, 

зашил беше тайно в 

ръкава си яд, 

на кръста му вярно 

оръжье висеше, 

за да бъде страшен, кoга 

нужда беше. 

Той не знайше отдих, ни 

мир, нито сън, 

обърнал се беше не дух, 

на огън. 

Думата си цяла лейше в 

едно слово, 

понявга чело си мръщеше 

сурово, 

и там се четеше и укор и 

гняв, 

и душа упорна, и железен 

нрав. 

  

Той беше невидим, 

фантом, или сянка. 

Озове се в черква, мерне 

се в седянка. 

Покаже се, скрий се без 

знак и без след, 

навсякъде гонен, всякъде 

приет. 

Веднъж във събранье 

едно многобройно 

той влезна внезапно, 

поздрави спокойно, 

и лепна плесница на един 

подлец, 

и излезе тихо из малкий 

градец. 

Името му беше знак зарад 

тревога, 

властта беше вредом 

невидима, строга, 

обсаждаше двайсет града 

изведнъж, 

да улови тоя демон 

вездесъщ. 



От лице му мрачно 

всички се бояха, 

селяните прости светец го 

зовяха 

и сбрани, сдушени във 

тайни места 

слушаха със трепет, с 

зяпнали уста 

неговото слово сладко и 

опасно, 

И тям на душата ставаше 

по-ясно. 

................................. 

................................. 

И семето чудно падаше в 

сърцата 

и бързо растеше за жътва 

богата. 

  

Той биде предаден, и от 

един поп! 

Тоя мръсен червяк, тоя 

низък роб, 

тоз позор за Бога, туй 

пятно на храма 

Дякона погуби чрез черна 

измама! 

Тоз човек безстиден със 

ниско чело, 

пратен на земята не се 

знай защо, 

тоз издайник грозен и 

божий служител, 

който тая титла без срам 

бе похитил, 

на кого устата, пълни с яд 

и злост, 

изрекоха подло: "Фанете 

тогоз!" 

На кого ръката не 

благословия, 

а издайство сърши, и 

гръм не строши я, 

и чието име не ще 

спомена 

от страх мойта песен да 

не оскверна, 

и кого родила една майка 

луда, 

който равен в адът има 

само Юда 

фърли в плач и жалост 

цял народ тогаз! 

И тоз човек йоще живей 

между нас! 

  

Окован и кървав, във 

тъмница ръгнат, 

Апостолът беше на мъки 

подвъргнат 

ужасни. Напразно! Те 

нямаха власт 



над таз душа яка. Ни 

вопъл, ни глас, 

ни молба, ни клетва, ни 

болно стенанье 

не издаде в мрака туй 

гордо страданье! 

Смъртта беше близко, но 

страхът далеч. 

И той не пошушна 

предателска реч. 

И на вси въпроси - грозно 

изпитанье - 

един ответ даде и едно 

мълчанье 

и казваше: "Аз съм 

Левски! Ей ме на!" 

И никое име той не 

спомена. 

  

Но тиранът люти да убий 

духът 

една заран Левски осъди 

на смърт! 

Царете, тълпата, мръсните 

тирани 

да могат задуши гордото 

съзнанье, 

гласът, който вика, 

мисълта, що грей, 

истината вечна, що вечно 

живей, 

измислиха всякой по една 

секира 

да уморят всичко, дето не 

умира: 

зарад Прометея 

стръмната скала, 

ядът за Сократа с 

клеветата зла, 

синджир за Коломба, 

кладата за Хуса, 

кръста на Голгота за 

кроткий Исуса - 

и по тоя начин най-

грозний конец 

в бъдещето става най-

сяен венец. 

  

Той биде обесен. 

  

О, бесило славно! 

  

По срам и по блясък ти си 

с кръста равно! 

Под теб ний видяхме, уви, 

да висят 

много скъпи жъртви и да 

се тресят 

и вятърът южни с тях да 

си играе, 

и тиранът весел с тях да 

се ругае. 



О, бесило славно! Теб те 

освети 

смъртта на геройте. 

Свещено си ти. 

Ти белег си страшен и 

знак за свобода, 

за коя под тебе гинеше 

народа, 

и лъвът, и храбрий: и 

смъртта до днес 

под тебе, бесило, правеше 

ни чест. 

Защото подлецът, 

шпионът, мръсникът 

в ония дни мрачни, що 

"робство" се викат, 

умираха мирни на свойто 

легло 

с продадена съвест, с 

позор на чело, 

и смъртта на тебе, о, 

бесилко свята, 

бе не срам, а слава нова 

на земята 

и връх, от където 

виждаше духът 

към безсмъртието по-

прекия път! 

 

 

 

 

ПАИСИЙ 

 

 

 
 

 

 

 

 

(1762) 

  

Сто и двайсет годин... 

Тъмнини дълбоки! 

Тамо вдън горите атонски 

високи, 

убежища скрити от 

лъжовний мир, 

место за молитва, за 

отдих и мир, 

де се чува само ревът 

беломорски 

или вечний шепот на 

шумите горски, 

ил на звона тежкий 

набожнийят звън, 

във скромна килийка, 

потънала в сън, 

един монах тъмен, 

непознат и бледен 

пред лампа жумеща 

пишеше наведен. 

 О, неразумни юроде! Поради 

что се срамиш да се наречиш 

Болгарин?...Или не са имали 

Болгаре царство и 

господарство? Ти, Болгарино, не 

прелщайся, знай свой род и 

язик..." 
 



  

Що драскаше той там 

умислен, един? 

Житие ли ново, нов ли 

дамаскин, 

зафанат от дълго, 

прекъсван, оставян 

и пред кандилото сред 

нощ пак залавян? 

Поличби ли божи 

записваше там? 

Слова ли духовни 

измисляше сам 

за във чест на някой 

славен чудотворец, 

египтянин, елин или 

светогорец? 

Що се той мореше с тоя 

дълъг труд? 

Ил бе философ? Или 

беше луд? 

Или туй канон бе тежък и 

безумен, 

наложен на него от 

строгий игумен? 

  

Най-после отдъхна и 

рече: "Конец! 

На житие ново аз турих 

венец." 

И той фърли поглед 

любовен, приветен 

към тоз труд довършен, 

подвиг многолетен, 

на волята рожба, на 

бденьето плод, 

погълнал безшумно 

полвина живот - 

житие велико! Заради 

което 

той забрави всичко, дори 

и небето! 

Нивга майка нежна 

първенеца свой 

тъй не е гледала, ни 

младий герой 

първите си лаври, ни 

поетът мрачен 

своят идеал нов, чуден 

светлозрачен! 

и кат някой древен 

библейски пророк 

ил на Патмос дивний 

пестинника строг, 

кога разкривал е въз 

гладката кожа 

тайните на мрака и волята 

божа, 

той фърли очи си 

разтреперан, бляд 

към хаоса тъмний, към 

звездния свят, 

към Бялото море, заспало 

дълбоко, 



и вдигна тез листи, и 

викна високо: 

"От днеска нататък 

българският род 

история има и става 

народ!" 

  

Нека той познае от мойто 

писанье, 

че голям е той бил и пак 

ще да стане, 

че от славний Будин до 

светий Атон 

бил е припознаван 

нашият закон. 

Нека всякой брат наш да 

чете, да помни, 

че гърците са люде хитри, 

вероломни, 

че сме ги блъскали, и не 

един път - 

и затуй не можат нази 

търпят - 

и че сме имали царства и 

столици, 

и от нашта рода светци и 

патрици; 

че и ний сме дали нещо 

на светът 

и на вси Словене книга да 

четът; 

и кога му 

викат:"Българину!" бесно, 

той да се гордее с това 

име честно. 

Нека наш брат знае, че 

бог е велик 

и че той разбира 

българский язик, 

че е срам за всякой, който 

се отрича 

от своя си рода и при 

гърци тича 

и своето име и божия дар 

зафърля безумно като 

един твар. 

Горко вам, безумни, овци 

заблудени, 

със гръцка отрова, що сте 

напоени, 

дето се срамите от вашия 

брат 

и търсите пища в гръцкия 

разврат, 

и ругайте грешно бакини 

си кости, 

и нашите нрави, че те 

били прости! 

Та не вашто племе срам 

нанася вам, 

о, безумни люде, а вий 

сте му срам! 

  



Четете да знайте, що в 

стари години 

по тез земи славни 

вършили деди ни, 

как със много кралства 

имали са бран 

и била велика 

българската държава; 

как свети Борис се 

покръстил в Преслава, 

как е цар Асен тук 

храмове градил 

и дарове пращал; кой бе 

Самуил, 

дето си изгуби душата във 

ада, 

покори Дурацо и влезе в 

Елада; 

четете и знайте кой бе 

цар Шишман 

и как нашто царство 

сториха го плян; 

кой би Иван Рилски, 

чийто свети мощи 

чудеса се славят до тоя 

ден йоще; 

как се Крум преславний с 

Никифора би 

и из черепа му руйно 

вино пи 

и как Симеон цар угрите 

прогони 

и от Византия приема 

поклони. 

А тоя беше учен, философ 

велик 

и не се срамеше от своя 

език 

и кога нямаше кого да 

надвива, 

той пишеше книги, за да 

си почива. 

Четете и знайте, що съм 

аз писал, 

от много сказанья и книги 

събрал, 

четете, о, братя, да ви се 

не смеят 

и вам чужденците да не 

се гордеят... 

На ви мойта книга, тя е 

вам завет, 

нека де преписва и 

множи безчет 

и пръска по всички поля 

и долини, 

де българин страда, 

въздиша и гине. 

Тя е откровенье, божа 

благодат - 

младий прави мъдър, а 

стария - млад, 

който я прочита няма да 

се кае, 



който знае нея, много ще 

да знае." 

  

Тъй мълвеше тоз мъж, в 

килията скрит, 

със поглед умислен, в 

бъдещето впит, 

който много бденья, 

утринни пропусна, 

но пачето перо нивга не 

изпусна 

и против канонът и 

черковний звън - 

работи без отдих, почивка 

и сън. 

  

Тъй мълвеше преди сто и 

двайсет годин 

тоз див Светогорец - за 

рая негоден, 

и фърляше тайно през 

мрака тогаз 

най-първата искра в 

народната свяст. 

 

 

 

 

 

РАКОВСКИ 

 

Мечтател безумен, образ 

невъзможен, 

на тъмна епоха син 

бодър, тревожен, 

Раковски, ти дремеш под 

бурена гъст, 

из който поглежда 

полусчупен кръст. 

Син, дреми, почивай, ти, 

който не спеше, 

ти, кой беше вихър, котел, 

що кипеше 

над някакъв злобен, 

стихиен огън. 

Спи! Кой ще разбужда 

вечния ти сън? 

  

Природата веща беше се 

сбъркала: 

тя от теб да стори гений 

бе искала, 

затова в глава ти като в 

една пещ 

фърли толкоз пламък и 

възторг горещ, 

но друг таен демон се 

намеси тамо: 

ти стана създанье от 

крайности само, 



елемент от страсти, от 

злъчка и мощ, 

душа пълна с буря, с 

блясък и със нощ. 

Твойта вражда беше 

вражда сатанинска, 

твойта любов беше 

любов исполинска, 

любов без съмненье, без 

свяст, без предел, 

що кат кръст огромен ти 

беше понел. 

Твоят символ беше: смърт 

или свобода, 

сънят ти - Балкана, 

кумирът - народа, 

народа с безчестье и с 

кърви облян. 

  

Твоят живот целий беше 

един блян! 

  

Ти гледаше бледен в 

бъдещето скрито. 

Ти се вреше дръзко в 

миналото срито 

и оттам влечеше кат 

победен знак 

векове от слава, затулени 

в мрак, 

за царе, юнаци вълшебни 

преданья, 

обраснали с плесен 

старинни сказанья; 

твоят орлов поглед 

виждаше навред 

от българска слава 

останки безчет 

и в тъмна ни древност, 

бездънна провала, 

ти вкарваше смело 

вселената цяла. 

Нищо невъзможно за теб 

не оста. 

ти даваше образ на всяка 

мечта. 

На неми загадки, сфинкси 

безответни 

предлагаше твойте 

въпроси заветни; 

исторйята, мракът, 

времето, редът 

не значеха много в 

големий ти път; 

ти иска да бутнеш, о, дух 

безпокоен, 

нещастен мечтател, 

апостол и воин, 

в един час делото на пет 

векове. 

Чухме ний твойте горди 

викове, 

когато при Сава и при 

Дъмбовица 



викна пръв "Свобода! 

Сяйна е зорница!" 

И ту с перо остро, ту с 

гореща реч 

надеждите сейше наблиз 

и далеч. 

Един само буден сред 

толкова спящи, 

ти един за всички като 

демон бдящи 

работи, бори се, стреска, 

вълнува, 

тук мъдрец замислен, там 

луда глава, 

мрачен узник в Стамбул, 

генерал в Балкана, 

поет и разбойник под 

съща премяна, 

мисъл и желязо, лира и 

тръба: 

всичко ти бе вкупом за 

една борба. 

Исторйята има да се 

позамисли 

във кой лик безсмъртен 

тебе да причисли. 

  

Ти умря. И пътят към 

гроба ти ням 

обрасъл е вече със бурен 

голям, 

и прахът ти гние без сълзи 

набожни... 

Не зарасна само, герою 

тревожни, 

проломът широкий, който 

ти тогаз 

в бъдещето тъмно отвори 

за нас! 

 

 

ОПЪЛЧЕНЦИТЕ НА 

ШИПКА 

  

Нека носим йоще срама 

по челото, 

синила от бича, следи от 

теглото; 

нека спомен люти от дни 

на позор 

да висне кат облак в 

наший кръгозор; 

нека ни отрича исторйята, 

века, 

нека е трагично името ни; 

нека 

Беласица стара и новий 

Батак 

в миналото наше фърлят 

своя мрак; 

нека да ни сочат с 

присмехи обидни 



счупенте окови и дирите 

стидни 

по врата ни още от 

хомота стар; 

нека таз свобода да ни 

бъде дар! 

Нека. Но ний знаем, че в 

нашто недавно 

свети нещо ново, има 

нещо славно, 

що гордо разтупва 

нашите гърди 

и в нас чувства силни, 

големи плоди; 

защото там нейде на връх 

планината, 

що небето синьо крепи с 

рамената, 

издига се някой див, 

чутовен връх, 

покрит с бели кости и със 

кървав мъх 

на безсмъртен подвиг 

паметник огромен; 

защото в Балкана има 

един спомен, 

има едно име, що вечно 

живей 

и в нашта исторйя кат 

легенда грей, 

едно име ново, голямо 

антично, 

като Термопили славно, 

безгранично, 

що отговор дава и смива 

срамът, 

и на клеветата строшава 

зъбът. 

  

О, Шипка! 

  

Три деня младите 

дружини 

как прохода бранят. 

Горските долини 

трепетно повтарят на боя 

ревът. 

Пристъпи ужасни! 

Дванайсетий път 

гъсти орди лазят по 

урвата дива 

и тела я стелят, и кръв я 

залива. 

Бури подир бури! Рояк 

след рояк! 

Сюлейман безумний сочи 

върха пак 

и вика: "Търчете! Тамо са 

раите!" 

И ордите тръгват с викове 

сърдити, 

и "Аллах!" гръмовно 

въздуха разпра. 



Върхът отговаря с други 

вик: ура! 

И с нов дъжд куршуми, 

камъни и дървье; 

дружините наши, 

оплискани с кърви, 

пушкат и отблъскват, без 

сигнал, без ред, 

всякой гледа само да 

бъде напред 

и гърди геройски на 

смърт да изложи, 

и един враг повеч мъртъв 

да положи. 

Пушкалата екнат. Турците 

ревът, 

Насипи налитат и падат, и 

мрат; - 

Идат като тигри, бягат 

като овци 

и пак се зарвъщат; 

българи, орловци 

кат лъвове тичат по 

страшний редут, 

не сещат ни жега, ни 

жажда, ни труд. 

Щурмът е отчаен, отпорът 

е лют. 

Три дни веч се бият, но 

помощ не иде, 

от никъде взорът надежда 

не види 

и братските орли не 

фърчат към тях. 

Нищо. Те ще паднат, но 

честно, без страх - 

кат шъпа спартанци под 

сганта на Ксеркса. 

Талазите идат; всички 

нащрек са! 

Последният напън вече е 

настал. 

Тогава Столетов, наший 

генерал, 

ревна гороломно: "Млади 

опълченци, 

венчайте България с 

лаврови венци! 

на вашата сила царят 

повери 

прохода, войната и себе 

дори!" 

При тез думи силни 

дружините горди 

очакват геройски 

душманските орди 

бесни и шумещи! О, 

геройски час! 

Вълните намират канари 

тогаз, 

патроните липсват, но 

волите траят, 

щикът се пречупва - 

гърдите остаят 



и сладката радост до крак 

да измрът 

пред цяла вселена, на тоз 

славен рът, 

с една смърт юнашка и с 

една победа. 

"България цяла сега нази 

гледа, 

тоя връх висок е: тя ще ни 

съзре, 

ако би бегали: да мрем 

по-добре!" 

Няма веч оръжье! Има 

хекатомба! 

Всяко дърво меч е, всякой 

камък - бомба, 

всяко нещо - удар, всяка 

душа - плам. 

Камъне и дървье 

изчезнаха там. 

"Грабайте телата!" някой 

си изкряска 

и трупове мъртви 

фръкнаха завчаска 

кат демони черни над 

черний рояк, 

катурят, струпалят като 

живи пак! 

И турците тръпнат, друг 

път не видели 

ведно да се бият живи и 

умрели, 

и въздуха цепят със 

демонский вик. 

Боят се обръща на смърт 

и на щик, 

героите наши като скали 

твърди 

желязото срещат с 

железни си гърди 

и фърлят се с песни в 

свирепата сеч, 

като виждат харно, че 

умират веч... 

Но вълни по-нови от 

орди дивашки 

гълтат, потопяват орляка 

юнашки... 

Йоще миг - ще падне 

заветният хълм. 

Изведнъж Радецки 

пристигна със гръм. 

........................... 

И днес йощ Балканът, 

щом буря зафаща, 

спомня тоз ден бурен, 

шуми и препраща 

славата му дивна като 

някой ек 

от урва на урва и от век 

на век! 

 

 

 



ПРИ РИЛСКИЯ МАНАСТИР 

 

Сега съм у дома. Наокол 

планини 

и върхове стърчат; гори 

високи, диви 

шумят; потоците, 

кристални и пенливи, 

бучат - живот кипи на 

всичките страни. 

Природата отвред, кат 

майка нежна съща, 

напява ми песн?, любовно 

ме пригръща. 

  

Сега съм у дома. Над мен 

Еленин връх 

боде лазурний свод и мен 

при себе кани; 

отсреща Бричебор ми 

праща здравий дъх 

на своите ели и бори 

великани; 

а Царев връх от юг издига 

се огромен 

с плешивия си лоб и 

царския си спомен. 

  

Сега съм у дома, сега съм 

в моя мир - 

мир въжделен и драг. Тук 

волно дишам ази, 

по-светло чувствувам; 

свещен, отраден мир 

изпълня ми духът, от нов 

живот талази 

нахлуват в мен, трептя от 

нови ощущенья, 

от прясна сила, мощ и 

тайни песнопенья... 

  

Сега съм у дома, сега съм 

пак поет - 

във лоното на таз пустиня 

горска, свята; 

разбирам на леса 

любовний тих привет, 

на струите шума, на 

бездната мълвата. 

Разменям тайна реч с 

земя и синий свод 

и сливам се честит във 

техния живот. 

  

Сега съм у дома, в 

сърцето съм на Рила. 

Световните злини, 

тревоги са далеч - 

за тях е тя стена до небеса 

турила - 

усещам се добър, почти 

невинен веч. 

Духът ми се цери след 

жизнената битва, 



вкушавам сладък мир във 

песни и молитва. 

  

Сега съм у дома. По 

часове, благат, 

край бистрата река, при 

звучната? песен, 

мечтая ил чета... Ил кат 

орел надвесен 

над бездните стоя, и моят 

ум фъркат 

блуждае в хаоса, до 

господа отива, 

на мирозданьето във 

тайните се впива. 

  

Сега съм у дома - не съм 

тук странен гост. 

Природата всегда, но 

буйната природа, 

що пълни я живот, шум, 

песен и свобода, 

бе моят идеал 

величествен и прост 

Поклон, скали, води! 

Поклон, ели гигантски! 

Вам, бездни, висоти! Вам, 

гледки великански! 

  

Сега съм у дома - 

участник в рилский хор. 

Аз тук не се родих - тук 

бих желал да тлея - 

под горский вечен шум - 

дълбока епопея - 

и на Еленин връх под 

вечно будний взор; 

да имам гроб, подир 

живот-синджир теглила, 

в величествените обятия 

на Рила. 

  

РОДНАТА РЕЧ 

 

Д-ру Ив. Д. Шишманову 

  

Обичам те, българска реч, 

звук сладък, най-мил в 

звуковете, 

ту арфа звънлива, ту меч 

на майстор художник в 

ръцете. 

  

Обичам те, роден язик, 

ту гъвкав, ту твърд, като 

камен 

елмазен, жив израз и клик 

на мисъл, на блян, на дух 

пламен; 

  

язик за песни и за бран, 

язик, сечиво благородно, 



от твойта съм сладост 

пиян  

как лейш се, звучиш ти 

свободно! 

  

Как твойта хармонья 

плени 

слуха, о реч мощна, 

напета, 

в песнйте на наште жени, 

в крилатия стих на поета! 

 

 

ДА РАБОТИМ! 

 

При надеждите, що нас 

окрилят, 

при теглата от погрома 

лют, 

при бедите, дето се 

засилят – 

да засилим устрема към 

труд. 

  

Да работим! Да работим 

смело: 

с мишци, с нерви, със 

ръце и с ум! 

Нек се чуй у нази живо 

дело: 

 

 

бодрящий на работата 

шум. 

  

Да работим! Нека дигнем 

знаме 

с тая дума и вървим 

напред... 

Труд! Спасеньето от 

робство там е, 

идеал е той на новий свет. 

  

Да работим! Имаме 

широки 

поприща за славен, 

спорен труд, 

бедност няма в него – 

срам жестоки. 

Няма стид под неговия 

скут. 

  

Да работим! На бащите 

наши 

добродетелта да 

продължим, 

техний пот почтен да ни 

не плаши – 

всичко ний на тоя пот 

дължим. 

  



Да работим! Мързелът е 

страшен, 

мръсен блуд с живота и с 

умът, 

мързелът е враг, другар 

всегдашен 

на теглата, брат е на 

срамът. 

  

Да работим! Няма тук 

оръжье 

по-велико, силно от 

труда, 

само то е вярно и не лъже 

и победоносно е всегда. 

  

Да работим! Бедствията 

бягат 

при труда и прав е наший 

друм, 

хленч, сълзи в дни тежки 

не помагат, 

а десници здрави с бодър 

ум. 

  

Да работим дружно и 

съгласно, 

ден изгубен е изгубен век, 

на живота ни в морето 

бясно 

труд е наший Ноевий 

ковчег! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

                      

                 В НЕДРАТА НА РОДОПИТЕ 
 
 

Крила, крила да имах! – та щях да бягам ази 

от туй борбище шумно на страсти и умрази, 

де моя дух под скърби прегъва се, кат'роб; 

та щях към вас да хвръкна, Родопи горделиви, 

с гърди разширочени и с погледи стремливи – 

     опряни в ваший лоб. 

  

Аз щял бих да се стрелна, в полета си чудесни, 

сред облаците светли – селения небесни – 

кораби без кормило, без шум, без капитан, 

по волята на вятъра оставени да плават, 

кат мислите поетски, що често обитават 

     ефирний океан! 

  

Аз щял бих, о грамади, о снежни пирамиди, 

върху кои орелът легло си волно зиди, 

полека да се нося из ваш'те висоти, 

над преспите ви бели простора да измирам 

и сянката си будна с любов да я съзирам 

     по тяк като лети... 

  

Аз щял бих тихо, плавно в лазура да се вея 

и някъде да срещна душата на Орфея, 

блудяща, като мене, из сините зари, 

или да чуя, смаян, в стона на зефира 

звук някой си останал от дивната му лира 

     в дълбоките гори ... 

 



 

 

ТАТКОВИНА 

 

Хубава си, татковино, 

име сладко, земя рай, 

сърце младо и невинно 

за теб трепка, та играй. 

  

Мили ми са планините 

и на север, и на юг, 

драги ми са равнините, 

набраздени с наший плуг. 

  

На уста ми сладка дума - 

ще да бъде този кът, 

дето Дунав, Вардар, 

Струма 

и Марица си текат! 

  

Дор на небо ясно слънце, 

дор на очи свят, живот, 

ще обичам аз от сърце 

таз земя и тоз народ. 

 

 

 

 

 

 

МУДНО ХОДИ НАШТО 

ВРЕМЕ... 

 

Мудно ходи нашто време; 

мина вече наший ред... 

Зрей отсега младо племе, 

със надежди за напред. 

Нас неволи надделяха - 

вазе те да не смутят... 

Уморените заспаха 

живите - те нека бдят. 

  

Срам томува, който тъжи, 

че в света й минутен гост- 

слава, във ръка с оръже, 

който бди на своя пост. 

Туй, що старите зачнаха, 

млади ще го вкарат в 

път... 

Уморените заспаха, 

живите - те нека бдят. 

  

Почвата е веч готова, 

сейте, пролет дори грей - 

семето на право слово 

с време да класи и зрей. 

Ето нови дни настаха, 

те на смяна ви зоват... 

Уморените заспаха 

живите - те нека бдят. 

 ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ 
 



 

 

ЕСЕННИ МОТИВИ 

 

І 

  

Повя горняка през полята, 

залюшна дървесата - 

и от настръхналите клони 

листа увехнали отрони. 

  

Горняка разпиля листата 

далеко из полята: 

стоят самотно черни 

стволи 

и скръбно махат вейки 

голи... 

  

ІІ 

  

Денем призраци мъгливи, 

нощем тъмни тъмноти, 

пъплят облаци дъждливи 

в поднебесни висоти. 

  

Дух на вглъхнало 

мъртвило 

сред природата немей; 

и в гърди сърце унило 

сякаш мъртво - леденей... 

  

 

 

 

 

 

ІІІ 

  

Духна вятър от усои 

и небето проясни, 

ширнаха се без граница 

тъмномодри висини. 

  

И звездите към земята 

гледат с уплах и тъга: 

те едвам я разпознават - 

кална, дрипава сега. 

  

ІV 

  

Безмълвна нощ и адски 

мрак... 

И нигде звук, и нигде 

зрак: 

почти допират до земята, 

тъй ниско тегнат небесата. 

  

Духът страдае притеснен, 

умът блуждае ослепен... 

О, боже, дай една 

звездица - 

  

ПЕЙО ЯВОРОВ 
 



и глас, макар на нощна 

птица! 

  

V 

  

Не млъква вой - стихийна 

буна! 

Не млъква зимната 

фъртуна, 

по-ненадейна всеки час: 

ту забърбори тя 

плачливо, 

ту прихне ядно заканливо, 

ту чак в небе извие глас... 

  

И струва ми се, че не хала 

бездънно гърло е 

продрала 

и вън лудее с бясна мощ: 

но че притиснат от 

бедите, 

цял свят си е надул 

гърдите 

и стене в тая адска нощ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДА СЛАВИМ ПРОЛЕТТА 

 

Да славим пролетта! 

Въстана Слънцето могъщо 

в царствен небосвод... 

  Да славим него - вечно 

също 

в гордия си ход 

  и с дръзкия си вид. 

Земята се пробуди... 

Милион стрели на 

пламналия взор 

  замрежиха кристалния 

простор, 

  докоснаха Земята. И 

Земята се пробуди. 

Ето озова се тя 

  в премяна брачна - дева 

под цветя, 

  готова за прегръдки 

луди. 

И настъпи Пролетта... Да 

славим Любовта! 

  

  И да осмеем злобата - 

оназ, 

  която никога не дреме: 

злобата на 

вечнопобеждаваното 

Време, 

против зноя мраз! 



  Защото Слънцето я 

найде хладна, под саван 

  - възлюбената своя - 

черна я видя, видя я да 

възправя дрипав стан, 

  позна я на магиите в 

безброя... 

И настъпи час на страстен 

пир - 

  за посмеяние над 

млъкналата злоба: 

ето наи-подир 

  часът на кипналата мощ 

и трепета на 

        жадната утроба. 

  

Да възславим Пролетта, 

Земя! - че славата на 

Дните, 

Слънцето съм аз, Мъжът... 

Победна светлина - 

  за тебе грее моя поглед, 

о Жена, 

  и доле тук, и там от 

висините! 

Виж ме в погледа 

грабливи, 

в жегата на моето 

задъхано лице; 

  познай ме в бляновете 

срамежливи, 

в шепота на твоето 

разбудено сърце... 

  Ела в прегръдките ми 

златни, - 

Слънцето съм аз! След 

миг ще бъда облак - аз, 

Мъжът, 

  обилния с лъчи и влага. 

Аз съм дух, а ти си плът; 

  безсмъртието - 

чародейство на цветята 

ароматни. 

  

Чародеен цвят - 

целувката цъфти на 

твоите уста, - 

  цветята аз ще орося!... 

Магесника враждебен, 

Времето ни дебне; в 

лабиринт вълшебен 

Времето ни гони, - тъмна 

суета! 

  Цветята аз ще орося... 

Непобедима младост - 

Любовта е в нас. И пак 

настъпи час 

  на обновителния шемет, 

лъчезарна радост. 

Времето ни гони, ние ще 

го уморим; а в неговия 

край - 



  и бряг, и родното 

начало Любовта ни ще 

узнай... 

  Аз Слънце, ти Земя, сега 

сме дух и плът, 

      единството ни - 

сладост, - 

дъх на Пролетта. 

    Да славим Любовта! 

 

 

МАЙСКА ВЕЧЕР 

 

Забулена вечер, гадаеща 

младост, 

с мечтателен шепот 

пристъпва едва: 

- предчувствия смътни за 

скърби и радост 

в гърдите ми ронят 

невнятни слова. 

  

Зефири отбулят вълшебна 

съблазън, 

целува я месец по тъжно 

лице; 

- надежди възтържни и 

тайна боязън 

отново вълнуват 

безсънно сърце. 

  

И сянка припада край 

сянката в жажда - 

преплитат се, чезнат по 

златни листа: 

- мечта на мечтата се 

нежно обажда, 

посреща мечтата позната 

мечта... 

 

 

 

ЩЕ БЪДЕШ В БЯЛО 

 

Ще бъдеш в бяло - с 

вейка от маслина 

и като ангел в бяло 

облекло... 

А мисля днес; света 

прогнил от зло 

не е, щом той е твоята 

родина. 

И ето усъмних се най-

подир 

в невярата тревожна - 

искам мир. 

  

И с вяра ще разкрия аз 

прегръдки, 

загледан в две залюбени 

очи, 



и тих ще пия техните 

лъчи, - 

ще пия светлина, лечебни 

глътки. 

И пак ще се обърна 

просветлен 

света да видя цял при 

ярък ден. 

  

И нека съсипни се той 

окаже! 

(Веднъж ли съм се спъвал 

в съсипни, 

залутан из среднощни 

тъмнини?) 

Аз бих намерил и тогава 

даже 

обломки, от които да 

създам 

нов свят за двама ни, и 

свят, и храм. 

 

 

ДВЕ ХУБАВИ ОЧИ 

 

Две хубави очи. Душата 

на дете 

     в две хубави очи; - 

музика - лъчи 

     Не искат и не обещават 

те... 

     Душата ми се моли, 

     дете, 

     душата ми се моли! 

Страсти и неволи 

     ще хвърлят утре върху 

тях 

булото на срам и грях. 

Булото на срам и грях - 

     не ще го хвърлят върху 

тях 

страсти и неволи. 

     Душата ми се моли, 

     дете, 

     душата ми се моли... 

     Не искат и не обещават 

те! - 

     Две хубави очи. 

Музика, лъчи 

     в две хубави очи. 

Душата на дете... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

СВЕТЛА ВЯРА 

 

За старий свят настават сетни дни; 

разкъсват се верига след верига - 

и над самите му развалини 

на правдата олтарът се въздига. 

  

Отлита непрогледна тъмнина, 

огрява слънце сънни небосклони. 

И гордо вее свойте знамена 

безбройна рат, безбройни легиони. 

  

В очите утренни лъчи горят, 

не ги смущава страх от тъмни срещи, 

че пред сдружената им сила мрат 

нагнет и мъка сенките зловещи. 

 

Намериха те търсения брод 

и виждат бряг във пурпурна позлата... 

О, светла вяра в новия живот, 

как сгряваш и повдигаш ти сърцата! 

 

 

АЗ ИСКАМ ДА ТЕ ПОМНЯ ВСЕ ТАКА 

 

Аз искам да те помня все така                                                              

бездомна, безнадеждна и унила,                                      

в ръка ми вплела пламнала ръка                                                    

  

ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ 
 



и до сърце ми скръбен лик склонила.                     

Градът далече тръпне в мътен дим,     

край нас, на хълма, тръпнат дървесата                                      

и любовта ни сякаш по е свята,                                   

защото трябва да се разделим. 

 

В зори ще тръгна, ти в зори дойди 

и донеси ми своя взор прощален –  

да го припомня верен и печален 

в часа, когато Тя ще победи! 

О,  Морна, Морна, в буря скършен злак, 

укрий молбите, вярвай – пролетта ни 

недосънуван син не ще остане 

и те при мене ще се върнеш пак! 

 

А все по-страшно пада нощ над нас, 

чертаят мрежи прилепите в мрака, 

утеха сетна твойта немощ чака, 

а в свойта вяра сам не вярвам аз. 

И ти отпущаш пламнала ръка 

и тръгваш, поглед в тъмнината впила,  

изгубила дори за сълзи сила. –  

Аз искам да те помня все така... 

 

 

ПОМНИШ ЛИ, ПОМНИШ ЛИ ТИХИЯ ДВОР... 

Помниш ли, помниш ли тихия двор, 

тихия дом в белоцветните вишни? - 

Ах, не проблясвайте в моя затвор, 

жалби далечни и спомени лишни - 

аз съм заключеник в мрачен затвор, 



жалби далечни и спомени лишни, 

моята стража е моят позор, 

моята казън са дните предишни! 

  

Помниш ли, помниш ли в тихия двор 

шъпот и смях в белоцветните вишни? - 

Ах, не пробуждайте светлия хор, 

хорът на ангели в дните предишни - 

аз съм заключеник в мрачен затвор, 

жалби далечни и спомени лишни, 

сън е бил, сън е бил тихия двор, 

сън са били белоцветните вишни! 

 

 

ТИХА ПОБЕДА 

 

Денят за труд е отреден, 

за сласт и мирен сън - нощта, 

а що е нощ и що е ден 

за нас, изгнани из света? 

  

Сурова вярност на дълга 

смени живота пъстролик 

и сля се радост и тъга, 

сроди се малък и велик. 

  

Вървим под тежките крила 

на буреносна, мощна бран 

и върху хиледи чела 

чер жъртвен кръст е начертан. 

  



Но няма мраз да заледи 

топлик жадуващия кълн, 

нито ще трепне пред беди 

обуреваемият чълн. 

  

Че светли тайни дух прозря 

и аз обикнах тоя път, 

по който земните недра 

тъй властно мамят и зоват. 

  

- Ти наш си, твоят дълг 

е дълг на хрупкавия злак - 

в земята майка опознал, 

при нея да се върне пак. 

  

Венци от слънчеви цветя 

в долини слънчеви плете 

и в кротък унес чака тя 

да дойде нейното дете. 

  

- Дойди, но с подвиг увенчай 

ти свойта бренна суета 

и нека бъде твоят край 

една усмихната мечта! 

  

Ноще, тъй светло примирен, 

аз гледам звездния покров 

и тихом се струи над мен 

и крепне земната любов. 

  

Разстлала се е ясна шир 

и в нея странникът недраг 



след много бури най-подир 

намира своя роден бряг. 

  

Там родни сенки с родна реч 

посрещат брата и сина, 

а нейде гордо и далеч 

плющят победни знамена!... 

 

 

СИРОТНА ПЕСЕН 

 

Ако загина на война, 

жал никого не ще попари - 

изгубих майка, а жена 

не найдох, нямам и другари. 

  

Ала сърце ми не скърби - 

приневолен живя сирака 

и за утеха, може би, 

смъртта в победа ще дочака. 

  

Познавам своя път нерад, 

богатствата ми са у мене, 

че аз съм с горести богат 

и с радости несподелени. 

  

Ще си отида от света - 

тъй както съм дошъл бездомен, 

спокоен като песента, 

навяваща ненужен спомен. 

 



 

 

 

ВЯРА 

 

Ето – аз дишам, 

работя, 

живея 

и стихове пиша 

(тъй както умея). 

С живота под вежди 

се гледаме строго 

и боря се с него, 

доколкото мога. 

  

С живота сме в разпра, 

но ти не разбирай, 

че мразя живота. 

Напротив, напротив! – 

Дори да умирам, 

живота със грубите 

лапи челични 

аз пак ще обичам! 

Аз пак ще обичам! 

  

Да кажем, сега ми окачат 

въжето 

и питат: 

"Как, искаш ли час да 

живееш?" 

Веднага ще кресна: 

 

 

 

 

 

 

"Свалете! 

Свалете! 

По-скоро свалете 

въжето, злодеи!" 

  

За него – Живота – 

направил бих всичко. – 

Летял бих 

със пробна машина в 

небето, 

бих влезнал във взривна 

ракета, самичък, 

бих търсил 

в простора 

далечна 

планета. 

  

Но все пак ще чувствам 

приятния гъдел, 

да гледам как 

горе 

небето синее. 

Все пак ще чувствам 

приятния гъдел, 

че още живея, 

че още ще бъда.  

  НИКОЛА ВАПЦАРОВ 



Но ето, да кажем, 

вий вземете, колко? – 

пшеничено зърно 

от моята вера, 

бих ревнал тогава, 

бих ревнал от болка 

като ранена 

в сърцето пантера. 

  

Какво ще остане 

от мене тогава? – 

Миг след грабежа 

ще бъда разнищен. 

И още по-ясно, 

и още по-право – 

миг след грабежа 

ще бъда аз нищо. 

  

Може би искате 

да я сразите 

моята вяра 

във дните честити, 

моята вяра, 

че утре ще бъде 

живота по-хубав, 

живота по-мъдър? 

  

А как ще щурмувате, 

моля? 

С куршуми? 

Не! Неуместно! 

Ресто! – Не струва! – 

Тя е бронирана 

здраво в гърдите 

и бронебойни патрони 

за нея 

няма открити! 

Няма открити! 

 

ИМАМ СИ РОДИНА 

 

Имам си родина и над нея 

денем грее синьото небе. 

Вечер светят звездни 

полюлеи 

и гаси ги сутрин светъл 

ден. 

  

Но когато нощем се 

завръщам 

на стрехите тъмното поел, 

чувствам как до родната 

ми къща 

дебне враг в ръката с 

парабел. 

  

Учеше ме, майко, ти със 

притчи 

да обичам всички като 

теб. 

Бих обичал, майко, бих 

обичал, 



но ми требва свобода и 

хлеб. 

 

 

ПИСМО 

 

Ти помниш ли 

морето и машините 

и трюмовете, пълни 

                 с лепкав мрак? 

И онзи див копнеж 

                по Филипините, 

по едрите звезди 

               над Фамагуста? 

Ти помниш ли поне един 

моряк, 

нехвърлил жаден взор 

далече, 

там, дето в гаснещата 

вечер 

дъхът на тропика се 

чувства? 

Ти помниш ли как в нас 

                     полека-лека 

изстиваха последните 

надежди 

и вярата 

        в доброто 

                  и в човека, 

в романтиката, 

              в празните 

                        копнежи? 

Ти помниш ли как 

               някак много 

бързо 

ни хванаха в капана на 

живота? 

Опомнихме се. 

             Късно. 

Бяхме вързани жестоко. 

Като някакви животни в 

клетка 

светкаха 

очите жадно 

и търсеха, 

         и молеха пощада. 

  

А бяхме млади, 

            бяхме толкоз 

млади!... 

И после... после 

               някаква омраза 

се впиваше дълбоко във 

сърцата. 

Като гангрена, 

не, като проказа 

тя раснеше, 

         разкапваше душата, 

тя сплиташе жестоките си 

мрежи 

на пустота 



        и мрачна 

безнадеждност, 

тя пъплеше в кръвта, 

                  тя виеше с 

закана, 

а беше рано, беше много 

рано... 

  

А там – 

високо във небето, 

               чудно 

трептяха пак на чайките 

крилата. 

Небето пак блестеше 

                 като слюда, 

простора пак бе син и 

необятен, 

на хоризонта пак полека-

лека 

се губеха платната 

                 всяка вечер 

и мачтите изчезваха 

далеко, 

но ние бяхме ослепели 

вече. 

За мен това е минало – 

неважно. 

Но ний деляхме сламения 

одър 

и тебе чувствам нужда да 

разкажа 

как вярвам аз и колко 

днес съм бодър. 

  

Това е новото, което ме 

възпира 

да не пробия 

           своя 

              слепоочник. 

То злобата в сърцето 

                   трансформира 

в една борба, 

           която 

                днес 

                    клокочи. 

И то ще ни повърне 

Филипините 

и едрите звезди 

              над Фамагуста, 

и радостта 

         помръкнала в 

сърцето, 

и мъртвата ни обич към 

машините, 

и синята безбрежност на 

морето, 

където вятъра на тропика 

се чувства. 

  

Сега е нощ. 

Машината ритмично 

                 припява 



                        и навява 

топла вера. 

Да знаеш ти живота как 

обичам! 

И колко мразя 

          празните 

              химери... 

  

За мен е ясно, както че ще 

съмне – 

с главите си ще счупим 

ледовете. 

И слънцето на хоризонта 

                      тъмен, 

да, нашто 

        ярко 

           слънце 

                ще просветне. 

И нека като пеперуда 

малка 

крилата ми 

         опърли най-подире. 

Не ще проклинам, 

              няма да се 

вайкам, 

защото все пак, знам, 

                   ще се умира. 

Но да умреш, когато 

                  се отърсва 

земята 

     от отровната си 

                   плесен, 

когато милионите 

възкръсват, 

това е песен, 

           да, това е песен! 

 

 

ПРОЛЕТ 

 

Пролет моя, моя бяла 

пролет, 

още неживяна, 

непразнувана, 

само в зрачни сънища 

сънувана, 

как минуваш ниско над 

тополите, 

но не спираш тука своя 

полет. 

  

Пролет моя, моя бяла 

пролет – 

знам, ще дойдеш с дъжд и 

урагани, 

бурна страшно, 

огненометежна 

да възвърнеш хиляди 

надежди 

и измиеш кървавите рани. 

  



Как ще пеят птиците в 

житата! 

Весели ще плуват във 

простора... 

Ще се радват на труда си 

хората 

и ще се обичат като братя. 

  

Пролет моя, моя бяла 

пролет... 

Нека видя първия ти 

полет, 

дал живот на мъртвите 

площади, 

нека видя само твойто 

слънце 

и – умра на твойте 

барикади! 

 

 

ИСТОРИЯ 

 

Какво ще ни дадеш, 

историйо, 

от пожълтелите си 

страници? – 

Ний бяхме неизвестни 

хора 

от фабрики и 

канцеларии,   

  

ний бяхме селяни, които 

миришеха на лук и 

вкиснало, 

и под мустаците увиснали 

живота псувахме сърдито. 

  

Ще бъдеш ли поне 

признателна, 

че те нахранихме с 

събития 

и те напоихме богато 

с кръвта на хиляди 

убити.   

  

Ще хванеш контурите 

само, 

а вътре, знам, ще бъде 

празно 

и няма никой да разказва 

за простата човешка 

драма. 

  

Поетите ще са улисани 

във темпове и във агитки 

и нашта мъка ненаписана 

сама в пространството ще 

скита.   

  

Живот ли бе – да го 

опишеш? 

Живот ли бе – да го 

разровиш? 



Разровиш ли го – ще 

мирише 

и ще горчи като отрова. 

  

По синорите сме се 

раждали, 

на завет някъде до 

тръните, 

а майките лежали влажни 

и гризли сухите си 

бърни.   

  

Като мухи сме мрели 

есен, 

жените вили по 

задушница, 

изкарвали плача на песен, 

но само бурена ги слушал. 

  

Онез, които сме оставали, 

се потехме и под езика, 

работехме къде що 

хванем, 

работехме като добитък.   

  

Мъдруваха бащите в 

къщи: 

"Така било е и ще бъде..." 

А ние плюехме 

намръщено 

на оглупялата им 

мъдрост. 

  

Зарязвахме софрите 

троснато 

и търтвахме навън, 

където 

една надежда ни 

докосваше 

със нещо хубаво и 

светло.   

  

О, как сме чакали 

напрегнато 

в задръстените кафенета! 

И късно през нощта си 

легахме 

с последните комюникета. 

  

О, как се люшкахме в 

надеждите!... 

А тегнеше небето ниско, 

свистеше въздуха 

нажежен... 

Не мога повече! Не 

искам!...   

  

Но в многотомните 

писания, 

под буквите и редовете 

ще вика нашето 

страдание 

и ще се зъби неприветно 

– 



  

защото би ни безпощадно 

живота с тежките си лапи 

направо по устата гладни, 

затуй езика ни е грапав.   

  

И стиховете, дето пишем, 

когато краднем от съня 

си, 

парфюмен аромат не 

дишат, 

а са навъсени и къси. 

  

За мъката – не щем 

награди, 

не ще дотегнем и с 

клишета 

на томовете ти грамади, 

натрупани през 

вековете.   

  

Но разкажи със думи 

прости 

на тях – на бъдещите 

хора, 

които ще поемат поста 

ни, 

че ние храбро сме се 

борили. 

 

 

 

ПРОЛЕТ 

 

Отвънка ухае на люляк, 

отвънка е синьо небе. 

Приятелю, птиците чу ли? 

Отвънка е пролет! 

Здравей! 

  

Дори през бензинните 

пари, 

през пласт от стоманни 

ята 

тя иде. Вратите разтваряй 

и бодър срещни пролетта. 

  

Тя иде с реките, които 

събират сребристия сняг, 

тя идва със бой 

канонаден, 

разбива простора мъглив. 

  

Тя пита: "Стоиш ли на 

поста? 

Не клюмна ли вече 

глава?" 

И после те грабва и носи 

на своите светли крила. 

  

В очите ти пламват 

пожари, 

кръвта ти немирно шуми. 



Пред тебе светът се 

разтваря, 

разтварят се слънчеви 

дни. 

  

Ти имаш любима? – 

Обичай! 

Ти вярваш в живота? – 

Добре! 

Подай си ръката челична 

– 

отвънка е пролет! 

Здравей! 

  

 

БОТЕВ 

 

Идва при мене 

задъхан и потен 

работник 

и казва: 

– Пишете за Ботев! – 

  

"За Ботев ли? – 

Седам. 

Елате във среда 

към седем." 

  

Но ето че среда отдавна 

премина... 

Навъсен, аз пъшкам 

и късам листата. 

Над покрива горе 

моторите спорят 

със влажната пролет 

в света 

и мъглата. 

И нищо не идва. 

Безпътната мисъл 

в главата се мъти. 

В гърдите тревога. 

Преставам да пиша, 

захвърлям листата, 

дълбоко въздишам 

и казвам: 

– Н е   м о г а! – 

  

Събличам се. 

Лягам в леглото. 

Заспивам. 

Но ето пристига 

навъсен работник 

и пита: 

  

  

– Написа ли песен за 

Ботев? – 

За Ботев ли? 

Чакай... 

  

"Огряват звездите, 

след туй на Балкана 



излиза луната, 

вълкът се промъква 

и дебне в скалите 

и светят очите му 

в мрака." 

  

Работникът бърчи си 

челото 

и пита: 

– Това ли е Ботев? 

Пиши за жетварите там, 

за теглото, 

за черните кърви, 

що пие земята, 

за робската песен 

и мъката в нея, 

която люлее нивята. 

  

– Какво ще го търсиш 

в усоите, дето 

и хищника днеска не 

броди. 

Не виждаш ли? – Ботев 

в очите свети, 

та Ботев е тук, при 

народа. 

  

– Ти падаш и Ботев ни 

казва: 

"Вдигни го! 

 

И дай във ръката му 

знаме!" 

Подавам ръката си, 

ти се надигаш 

и крачиме рамо до рамо. 

  

– Това е то Ботев. 

А ти го усукваш. 

Та тук за усукване нема! 

Повзри се в живота, 

и ето ти Ботев, 

и ето ти цяла поема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         БОРБАТА Е БЕЗМИЛОСТНО ЖЕСТОКА... 

 

Борбата е безмилостно жестока. 

Борбата както казват, е епична. 

Аз паднах. Друг ще ме смени и... 

                                                      толкоз. 

Какво тук значи някаква си личност?! 

  

Разстрел, и след разстрела – червеи. 

Това е толкоз просто и логично. 

 

Но в бурята ще бъдем пак със тебе, 

народе мой, защото те обичахме! 

 

 

                   ПРОЩАЛНО 

  

Понякога ще идвам във съня ти 

като нечакан и неискан гостенин. 

Не ме оставяй ти отвън на пътя – 

вратите не залоствай. 

  

Ще влезна тихо. Кротко ще приседна, 

ще вперя поглед в мрака да те видя. 

Когато се наситя да те гледам – 

ще те целуна и ще си отида. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АЗ, ЕДИН ОТ НАРОДА 

 

Не мечтая 

безсмъртие 

и пътища леки, а ватенка 

топла 

за зимния ден. - 

Безсмъртно 

нека остане 

навеки построеното тук 

от мен! 

 

 

ПЪТЕКИ БЕЛЕЯТ 

 

На Д.Събев 

  

Тук 

    площади и улици 

            няма - 

младенец е 

        квартала; 

има жилищни блокове 

само 

и трева избуяла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

между тях зеленее, 

а през нея 

напреко 

колко много пътеки! 

Лъкатушно 

        те тръгват 

            отвред, 

от различни квартири, 

и достигнали 

        блока-съсед, 

пред вратите му спират. 

Колко стъпки по тях 

 ПЕНЬО ПЕНЕВ 
 



        са кънтели, 

колко стъпки 

        е чула земята! - 

Нов преселник ли 

            тук 

                се засели - 

тръгва 

    нова пътека 

            в тревата. 

По закон сякаш става 

            така, 

и разбираш, че 

        всяка пътека 

е протегната братска ръка 

към приятеля мил - 

    към човека. 

Този нов закон 

        в труд се кове 

с много обич 

        и много доверие. 

Днеска 

    в нашия грохотен век 

тук 

    човекът 

        човека 

            намери. 

Нека винаги 

        всеки 

помни 

    тези пътеки! 

Все по-много 

        и все по-широки 

навред 

    все така те 

            да белеят 

и да водят 

        към всички посоки, 

добри хора 

        където живеят! 

Да ги свидим 

        и пазим 

            навеки! 

Знай, 

    врагът се бои 

            от това. - 

Нека 

    никога 

        тези пътеки 

не заглъхнат 

        в трева! 

 

  

СВЕТЛИНИ 

 

Небето звездно искри. 

В клоните вятър звъни. 

На склона се спри, 

погледни! - 

пред нас е градът 

и горят 

светлини, 

светлини... 

  



И възторг в този час 

като кипнал талаз 

в гърдите 

прелива и бий. 

На трудното дните 

спомни! - 

Светлините пред нас 

ги запалихме 

        ний! 

 

 

В ДЪЖДА 

 

Навън вали, 

вали дъжда, 

бълбукат и шумят 

улуците 

и сочнозвучно из града 

плющят по плочите 

капчуците... 

  

О, колко весел е дъжда, 

когато знаеш: 

има къща 

и незаключена врата, 

където можеш 

да се връщаш. 

 

 

 

ДИМИТРОВГРАД 

 

Градът на Димитров 

            не е морско 

пристанище, 

ни извор, с вода лековита 

прочут; 

не е връх планински, 

            нито е граница, 

не е боен фронт, 

        не е институт! 

Но винаги - 

          всеки ден, всяка 

година - 

ученици, войници, 

        моряци, летци, 

пионери, 

    работници 

            от фабрики, мини 

с планински, 

        с градински цветя и 

венци - 

като на празник 

        в тоя град идват, 

тъй както братя 

        при родния брат. 

Те идат да чуят, да 

срещнат, 

                да видят 

на мечтите човешки 

            цъфтежа богат. 



В заводите, пълни с 

мотори, 

                с упорство 

                    и хора, 

като плод 

    смелата вяра където 

узре - 

те пият от извора на 

умението 

                да се борят, 

добре да работят 

        и да живеят добре. 

И сякаш огрени от слънце 

могъщо, 

с усмихнати устни, 

        с прояснен взор, 

те в родните краища пак 

се завръщат, 

криле разкрилили 

        за полет горд. 

Димитровград е 

        извор на сили 

                и младост, 

между вчера и днеска - 

            здрав фронт; 

широко пристанище на 

нашата радост, 

граница будна 

        от сърца и бетон! 

На дните ни той е 

            топложивият дъх! 

и на мечтите ни - 

            величавият връх! 

  

 

ЗАВОДЪТ 

 

... Огромен завод... 

            завод на живота... 

Н. Й. Вапцаров 

           

  

Диша заводът 

        и тътне 

в труд неуморен; 

с него връстник е 

               синът ми, 

Всеки комин 

        и колона 

            и бетонна 

на този завод, 

всички стени 

        извисени - 

с пот са споени, 

с моята пот! 

Всеки цех тука 

        познал е 

тръпка 

    от моите сили; 

мойте очи 

          недоспали 



неведнъж са отразили 

залеза пурпурнозлатен, 

гаснещ над скелите бели, 

неведнъж 

          пили зората 

пак от високите скели. 

Всичко 

    с упорство, 

    с мечти 

    и бетон 

е построено 

от мене! 

Мое е 

    то, 

както са 

        мои 

        очите, 

                 с които 

ви гледам сега, 

както е 

        моя 

        ръката, 

ей тази ръка, 

        която 

виждате вий, 

както е 

    мое 

          сърцето, 

          което 

в гърдите ми 

        бий. 

Диша, боботи - 

            работи 

всеки ден, 

         всеки час 

младият 

    завод на живота, 

в служба 

       на нас. 

 

 

ПРОКЛАМАЦИЯ 

 

Свърши нощта. 

Прозвъня 

утринен час. 

Пред нас е 

        денят - 

разсъмнат 

от нас!   

Предишни битки, 

предишни болки, 

        неволя, 

всичко, що 

        вчера се е 

               преживяло, 

кръвта 

    и сълзите, 

всичко е 

    само пролог - 

днеска 

    започва 



        самото начало! 

Вече 

    природен закон 

става 

    нашата воля. - 

Ще разцъфтим 

    единствен сезон, 

сезона на 

    човешката пролет! 

Родината 

ще богатей 

    с трудова слава, 

извоювана 

    с пот 

    по полета 

              и скели; 

с небивала красота 

    и усмихнато здраве 

ще прииждат 

    годините, 

    от радост прелели. 

Вратите към тях 

    ний 

    сме открехнали - 

скоро! 

    широко 

    да ги разтворим! 

Копнежът 

    по дните им 

    в нас 

               ще увехне ли? - 

Ний 

    без умора 

            нагоре 

през робското тъмно 

вървели сме 

        вчера - 

сега ли 

    ще спрем     

        когато 

            разсъмна, 

когато 

    най-прекият път е 

            намерен 

и почва 

    самото начало? 

Нека е 

    трудно! 

    - Двойно 

    и тройно! - 

Всяка преграда 

        ще бъде 

            стъпало 

по новото стръмно 

        на дните ни! 

Сърцата са 

    жадни 

    и неспокойни, 

безоблачна - 

    вярата, 

    будни - 

        очите! 

Кой 

    ще ни спре? 



Как 

    ще ни спре? 

Здраво зазидали 

    камъка пробен, 

с няколко века 

        ще идем 

            напред, 

за да не бъдем 

        никога 

            роби! 

Дългът е 

    и нанагорен 

нашият път! 

Но ние сме 

    хора - 

ще издържим! 

Чуй на Родината 

милионния глас: 

Да вървим! - 

Пред нас е 

    денят, 

разсъмнат 

    от нас! 

  

 

ЗЕМЯТА ЩЕ БЪДЕ 

РОДИЛКА 

 

Земята 

в деветия месец е 

бременна, 

земята ни 

чуден отрок ще роди. 

Ще бъдеш ти кръстник, 

строително време, 

ти с яката класа 

грижовно ще бдиш! 

Ще бъде снагата му - 

полета безсинурни, 

гласът му - 

на тракторите песента, 

сърцето - 

юзина с могъщи турбини, 

косата му - 

руйнали, буйни жита. 

Ще има артерии - 

релсови линии, 

и огнена кръв - 

електрически ток, 

с очи язовири, 

от небето по-сини, 

той ще оглежда 

простора широк. 

Обичта ни 

към скъпото новородено 

за братството 

път между нас ще открий. 

И хората, 

в нея навеки сближени, 

ще бъдат щастливи, 

ще бъдат добри! 

В последния месец 

земята е бременна, 



жадуван от всички 

отрок ще роди. - 

Родилните мъки 

ще бъдат големи, 

но после живота 

красив ще цъфти! 

  

 

И ДОБРИ ЩЕ СА ХОРАТА 

На бойните дни 

            отгърмя урагана 

и с мирния образ на 

трудов човек, 

макар и с белег 

            от скорошна рана, 

ти пак се усмихваш, 

            мой двайсети век! 

Ние изтръгнахме 

        живота 

            от гроба 

по-жив, 

    по-млад, 

        по-красив! 

Но понякога 

    гневна е 

            моята обич 

и белият залък на дните - 

            горчив! 

Майко! 

Майчице мила, кажи ми - 

ти със сърце 

        си ме родила,нали? 

О, не сърце, майко 

            в гърдите ми има, 

а рана,     която 

        кърви и боли... 

Защото ний 

        заедно вчера 

воювахме 

за нашето днес 

        под едни знамена, 

защото 

    ний всички 

        еднакво гладувахме 

и жаждата беше у всички 

                една! 

Но в ранното утро 

        под нашата стряха, 

когато се втурна 

        новото светло 

                тук - 

от поройния блясък 

        едни 

            ослепяха, 

от внезапния гръм 

        оглуша друг. 

И днес 

    те 

        не са в нашия строй 

милионен, 

не тръгва към нас 

        пътека от техния 

праг; 



отприщен е само 

        на злото потокът 

зловонен, 

коварен и чужд 

        като смърт, 

                като враг! 

И те са, майко, 

        от майка раждани, 

и тях ги е майка 

        с мляко откърмила, 

но извора търсят 

        за своята жажда, 

милеят 

    само за своето гърло! 

Затуй аз понякога 

            с болка говоря, 

затуй мойте челюсти 

            гняв е сковал! 

И жал ми е, майко, че 

            лоши са хората, 

за тях ми е жал! 

...Отгърмяло е вече 

            бойното вчера, 

но ехо от него 

        в нас 

            още ехти. 

А с петилетки ний 

            времето мерим, 

в труд денонощен сега 

            се потим - 

в сърцето и рудника, 

в полето и цеха 

пролетта на доброто 

            да разцъфтим; 

да стигнем 

    далеко 

        и това ехо 

завинаги 

    да откънти! - 

Ние 

    ще дообистрим 

простора 

с нови мечти, 

        с труд упорит! - 

И добри ще са 

        всички хора, 

много добри! 

На трудното днес 

            отвъд кръгозора 

ден необятен 

        зори. - 

И добри ще са, майко, 

Добри ще са 

        Хората! - 

като тебе добри! 

 

 

ПО ПЪТЯ 

На Г.Джагаров 

  

Ако сълзите, 

набрани в очите, 



не избършеш - 

ще можеш ли леко 

да вървиш 

през простора на дните 

и да гледаш 

далеко, далеко? 

  

Ако болката, 

в гърлото накипяла, 

по стръмния път 

към далечния връх 

не преглътнеш 

в самото начало - 

как ще поемеш ти 

дъх? 

 

  

ДЪЖД НАД СТРОЕЖА 

На Н.Михайлов 

  

Буйно се втурва 

        внезапен вятър, 

втурва се 

    с напор, 

    с вой, 

повел на бой в небесата 

настръхнал облачен 

строй. 

Кълбят с, 

кълбят се 

        в бухлата грамада 

тъмните облаци 

и тежко бучат; 

надвисват, 

притисват 

        младата сграда; 

стихва строежът, 

стихва градът, 

стихва и вятърът - 

в миг стъми 

и като взрив 

        небето избухва; 

светкат светкавици, 

гръм гърми - 

дъжд изведнъж 

        руква. 

... После 

        пак изведнъж 

                отшумява, 

блъснал в стените 

        последен талаз; 

укротените облаци 

        отминават, 

блясва изплакнатото 

небето над нас - 

и пак сме 

        по скелите, 

            в упорство будно, 

вечно като теб, 

        родна земя! - 

Знаем: 

ще отшуми 



        всяка трудност, 

както 

    поройния дъжд 

        отшумя. 

 

  

НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО 

ЧОВЕКЪТ 

 

Кой казва, че мойта 

Родина е 

бедна на крепости, 

зали, 

разкошни дворци? Кой 

казва, че тя е 

на място последно, без 

владетел велик, 

без велики творци? Кой? 

Вие ли, господа 

бизнесмени, заробили 

алчно 

на човека труда? Елате 

сега 

в тази земя обновена, 

елате и вижте 

добре, 

господа! Вий техника 

имате - 

модерна, голяма! С какво 

ли не 

вашият свят е прочут! Но 

нямате! 

Нашите хора вий нямате - 

свободните хора 

на свободния труд! Елате 

и вижте! - 

Ето владетеля, на трон от 

упорство, 

мечти 

и бетон, могъщо 

изправен, 

хванал в ръцете си 

не жезъл, 

а кирка, 

чук 

и трион! 

Той 

цехове има - 

зали просторни, с 

послушни лакеи - 

машини и дни. 

Тук 

всяка трудност е 

негов затворник зад 

крепости яки - 

заводски стени. 

На труда по закона 

под свое владичество 

събрал всички радости, 

безсмъртен навеки, 

бди 

и твори 



той - 

Негово Величество 

Човекът! 

  

 

КЪМ ПОТОМЪКА 

 

Непознат мой потомък, 

в труд загрижен за теб 

и за твоето време. И 

желая 

като наследство 

от нас мъжеството на 

нашите дни 

да приемеш! Ако някога 

в труден час 

ти изневери то, ако твойта 

ръка 

за трудови битки 

отпадне и в гърдите 

сърцето не бий упорито - 

ела тук! Погледни 

корпусите грамадни, 

построени 

на това мъжество 

от ръката! В заводските 

кули, 

от метал неръждаем, виж 

на нашите дни 

висотата, атакуваща 

на небесата безкрая! 

ще букне 

ще заблика. - 

  

Туй, което 

за теб 

ний сме строили, 

на труд неуморно ще 

вика! 

 

  

РАЗМИСЪЛ 

 

Знам, че 

живата лава 

на тия години, 

които мечтата ни 

в труд нажежи, 

но времето 

под могъщия дъх 

             ще изстине; 

построеното 

може да се разруши, 

на ония, които 

изгаряха 

в тяхната лава, 

тая жажда 

и воля 

да бъдат щастливи 

и умението 

да се борят, 



да побеждават - 

ще останат 

          завинаги 

            живи! 

  

 

РЕЛСИ 

 

Пред очите ми - скели 

изправени, 

зад гърба ми - изходени 

друми. 

Колко много неща 

премълчавани 

колко много неказани 

думи! 

Пълен с грижи, 

    тревоги, 

    мечти, 

във метал 

и цървули 

    обут -      

ешелонът на дните лети 

пред едно поколение 

труд. 

Не важи откъде идеш 

днес 

и къде 

    като друмник 

            поел си ти. - 

В ешелона 

         при другите 

            влез 

или лягай 

         самичък 

              на релсите! 

Плодовете 

едва са зазреяли. 

Аз ги чакам... 

О, труден мой ден! 

Аз не знам 

          старини ще живея 

ли - 

всичко може да стане 

            със мен! 

Но такъв - 

с непреклонна глава, 

грубоват, 

неспокоен, 

готов - 

аз от релсите 

викам, 

зова 

и вървя 

    като клетва суров! 

До гръбнака на скели 

изправени 

съберете се, хора и друми 

- 

да си кажем неща 

премълчавани, 

да си кажем неказани 

думи!  



ХОРА, НА ПЪТ! 

 

Като струна изопнати 

    са напрегнати хората 

смели, 

докосни ги - 

    ще се разсипе звън 

изведнъж. 

Те вървят, 

    през целините на дните 

поели, 

разтревожени 

    като мравуняк пред 

дъжд. 

А в синия люляков скут на 

градините 

славей в песен разказва 

свойто сърце. 

Три струи от пушек 

    завода държат за 

комините, 

нагоре го дърпат 

    с три черни ръце 

и в небесата - графа 

голяма - 

те неуморно, 

    ден подир ден, 

чертаят 

    възходящата диаграма 

на човешкия труд 

              освободен. 

Задъхана из равнините, 

            заводите, 

            мините - 

с краката на укази 

    и постановления, - 

            днес 

кралимарковски скокове 

            прави родината, 

понесена 

    като кон галопиращ, 

                като весела вест. 

Неравен е нашият 

              български път 

и много дни още 

              не ще ни е леко, 

защото е още далеко 

            върхът, 

много далеко! 

Над него рано-ранила 

в небесните лазури, 

с усмивка ясна и мила - 

зората бере божури; 

и припнала като девойка 

щастлива, 

разпяла се е 

        нашата пролет 

небивала. 

Тук на земята 

        от магазина небесен 

                не падна тя, 

от никакъв господ 

                не беше 

отключена. 



Не е намерена, 

не е открадната, 

нито е даром получена. 

Не с хленч дойде 

пролетта ни, 

            а с тежки 

сражения! 

Не с ръкопляскане - 

            с труд! 

С бойни лихви 

        и пот 

            заплатена е 

в жар, 

    в дъжд, 

        в студ! 

И ако някога 

        в трудност голяма 

сме проронили сълзи - 

            било е от кремък 

искри. 

Нашият спомен гроб 

няма, 

нашите сълзи нямат 

сестри! 

Вие, които с мен сте 

вървели, 

вие, които сте държали 

трион, 

вие, които сте вдигали 

скели 

и знайте как зрее бетон, 

как тухли до кръв 

ожулват ръцете - 

вие ще ме разберете! 

... Отхожда младост, 

увяхва хубост. 

Нови ще цъфнат, 

            просто по план! 

Ще има 

    след тия мъки и грубост 

повече нежност 

и смях неизсмян. 

Вярата нека 

           сърцата ни пак 

охрабрява 

на големия ден 

        към победния 

кръстопът! 

По дяволите 

        празните думи, 

        лесната слава! 

Сит е на думи светът! 

- Хора, на път! 

- Хора, на път! 

Нататък! 

    Нагоре! 

        Напред! 

            И докрай! 

Ехе-е-ей! 

    Близко е вече 

            върхът! 

Здравей, наша пролет! 

Здравей ти, наш Май! 



ПРИЗНАНИЕ 

 

Милоока жена, белонога! 

- нецелуната и 

непогалена! 

Ти ми стана съдба и 

тревога, 

тиха радост и жал 

непрежалена. 

Черноока жена, белоръка 

- ти, усмивчице сладка и 

чакана! 

Ти си моя утеха и мъка, 

моя топла сълза 

неизплакана... 

 

  

МОИТЕ ПЕСНИ 

 

По тебе винаги е мойта 

мисъл, 

към тебе скрита нежност 

в мен пламти. 

И в песните, които съм ти 

писал, 

грей вярност - чиста 

искреност блести. 

  

През трудни походи те в 

мене зряха 

и с топлите съзвучия 

живях. 

Те с мене в зной и 

дъждове вървяха, 

защото теб навсякъде 

мечтах. 

  

От своя кратък сън 

отделях време, 

от малките почивки съм 

пестил, 

за да запиша чувствата 

големи, 

които винаги от теб съм 

крил... 

  

Пази ги като истинска 

светиня, 

в тях моето сърце ще ти 

шепти. 

Ще ти говори обичта - 

твърдиня, 

гласът ми винаги ще те 

теши. 

  

Че всичко в мене е стаено 

- и радост, и тревоги в тях 

излях. 

Хармонията в чувство 

съкровено 

и ужаса на болката 

събрах. 



  

Не ще изчезнеш в мрак 

през вековете, 

не ще изчезнеш в 

клевети, в лъжи. 

Ти ще живееш с мене в 

стиховете, 

с тях нашият живот ще 

продължи. 

  

Пред нищо няма да 

склоня главата, 

защото и за мен ще 

блесне ден. 

С гръмовен стих ще 

люшна небесата 

и ще вървя победно 

устремен. 

  

Че в мене мощ 

невиждана узрява, 

като вулкан бучи, клокочи 

тя... 

И ще роди една 

безсмъртна слава, 

един завиден път, покрит 

с цветя. 

 

 

 

  

СИНИ, ЧИСТИ, ДЪЛБОКИ 

ОЧИ!... 

 

Сини, чисти, дълбоки очи! 

Аз потъвам в лазура им 

пролетен, 

а небето щастливо мълчи 

и целува нежно тополите. 

  

Слушам как звучи 

любовта, 

нейде много дълбоко 

скътана, 

и пред мен изгрява света 

все в примамливи прави 

пътища. 

  

Милвам тая скъпа глава 

и забравям скръбта, 

умората... 

Аз не знам - може би 

затова 

носят своето име 

хората!... 

 

 

 

 



ЗАЩО СЕ РАЖДА ЧОВЕКЪТ 

 

Този, който е роб - 

    винаги тръгва на бой. 

Който има крила - 

    само за полет е той. 

Щом се раждат деца - 

    старите трябва да мрат. 

Простор който мечтай - 

    друми на връх го зоват. 

Успех който мечтай - 

    винаги е търпелив. 

Щом  се ражда човек - 

    трябва да бъде 

щастлив. 

Но макар че до днес 

    малка му е радостта, 

този беден човек 

    идва все пак на света, 

за да предупреди 

    тез, що след него 

вървят, 

че е още отвъд, 

    още далеко върхът 

и че трябва напред 

ден след ден 

        век след век 

все така да вървят, 

да вървят 

    в настъпление. 

За щастие 

    

 

 

 

 тук се е раждал и ражда 

човек, 

за щастие и 

предупреждение. 

 

  

РЪКА 

Ето ръката ми 

здрава 

и груба, 

корава 

и тежка. 

Защото 

тя гради 

този ден хубав, 

тя 

обогатява 

живота! 

Съдбата 

на цяла Родина, 

на всичко, което 

живее - 

и песен, 

и хляб, 

и машини, - 

всичко е 

в нея! - 

в тази ръка 



корава 

и тежка - 

ръката човешка! 

 

  

 

 

МАЛКА ЕЛЕГИЯ 

Нощта има хиляди очи, 

а денят само едно, 

но цял свят угасва - 

угасне ли слънцето... 

  

Разумът има хиляди очи, 

а само едно твойта душа, 

но цял живот угасва - 

угасне ли любовта. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 


