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РОДИН1\ 

1 
Като днесъ си предъ менъ съ оня ведъръ лазуръ надъ полята, 
съ онt;зъ тъмни гори, съ он1;зъ ширни поля, планини 
и треJПИШЪ отъ възторгъ, въ слънчевъ СМЕХЪ ти се губятъ нивята, 
МОЯ родна земЯ, моя люлка на детскит1; дни 1 

Съ будна мисъль по тебъ сякашъ н1;каква книга разгръщамъ 

н съ любовь. умиленъ. колко родни картини ловя! 
Шумолятъ дървеса - н ср-t;дъ т1;хъ ~lOйта бащина кжща 
и тамъ виждамъ сега свойта детска н буйна глава. 

110МНЯ малки я ДlЗоръ съ разрушената каменна сграда, 


помня стария ~юсгъ, помня ц1;лиЯ приказенъ градъ 
Вечерь лунния nиКЪ И въ небето без~,1;рно да страдатъ 


неизчетни звезди съ бл'внъ по черния св1;тъ непознатъ. 


и lюгато сега азъ отново те спомняГ1Ъ с1.> тревога, 

мойта мисъль с1;ни само кръвь на 6еЗI{райни ВЪЛНII. 
дЗЪ се питамъ смутен'Ь: - кой открадна сърдцето на Бога? 

м..оя родна зеМя. моя люлка на деТСКИТЕ ДЮI ! 
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Ридаятъ водит-В на Вардаръ и колко е тъмна земята! 
Откърмени въ буря при тебе, о, наЙI<О, I<жде ще умремъ? 
Обграждатъ ни черни огньове и вдига се пагубенъ в Бтъръ. 
,<ого ли съ надежда ще срещнемъ, l<orO ли съ надежда ще спремъ? 

Преминахме деветь пустини, десетата съ огънь ни ср-Вща 
и гинатъ ср-Вдъ черни пожари селата и Mpal<p ни l'нети 
Кръвьта несъсирена лепне и колко е страшно, зловещо! 
Безплодни сж роднит-В ниви и родния сърпъ не звънти. 

Но, ~1айко, ний B-вpBa~,e въ тебе и въ тВОИГБ мишци могжщи 

Нев-Врния мечъ ще пречупимъ, ще блесне победния ЩИтъ 
Говорятъ воДИТЕ на Вардаръ и Щипъ съ неспокойнит-В кжщи, 
и тамъ въ почерн-Влит-В храсти леглото на брата убитъ. 

Че утре ср-Вдъ бранни полета нии ооиния викъ ще подемемъ 

въ разгаръ Македония ц-Вла ще пла~1не съ l<артечъ, динамитъ; 

зова ни ще носи . победа, кръвьта ни - сваленото бреме 
fi тамъ въ l-Iизинит1) на Вардаръ - ча<:"тъ IЩ зората честитъ. 
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Слtзни въ равнинитt "рай Мъста 

и питай I{~дe ще шатруваме 

четирмата братя злочести , 

следъ четири нощи п~туване . 

Тамъ б"!;лия вътъръ rОВОРИ 


СЪ дълбоката мждрость на хижит"!;, 


що съ хл"!;бъ и съ съ соль ще отворятъ 


вратит"!; си всъвга за блwжнитt. 


сыiватъ Ta~1Ъ сънища златни 


з латото се сипе по нивитt - 

но тука намъ НИКОЙ не прати 


ни в"!;ра , ни огънь въ колибит"!;. 


Сл"!;зни И попитай все може 

да 'lУЯТЪ ва пжть въ кръстоп;ктища, 

гласътъ ти за помощь тревоженъ 

аъ зеМЯТа съ<:ъ злаТНИТ$ сънища. 
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4 
Презъ знойнитt степи следъ златната диря 
на слънцето търся просторния лесъ, 

земята, кждето оставихъ злочестъ 

най-скжпия образъ на свойта Родина. 

Върнете ми съ бури най-бурнитt нощи, 


вий тъмни, далечни и зли богове I 

Душата ми трови разяжда все оше 


безмtрната болка по родно небе. 


Назадъ се издигатъ видения страшни 


и въ димни пожари нощьта тамъ гори. 


Безъ хлtбъ и безъ слънце полята мори 


съсъ огнена треска пустинната жега. 


Родината гине и колко е малъкъ 


за лютитt рани и болки свtтътъ. 


Надъ прахъ, пепелища и кървави хали 


стои непрекършенъ спасителни стягъ. 


Да скърша въ молитва пи Ilръститt ледни. 
да ВДИl-на ВЪ безумспlO ли сухи ржце? 
ПО мойто тревожно и бпедно лице 

стои отпечатъкъ на смъртна закана. 

и диря и диря презъ смърть и пожари, 

презъ огънь и кърви просторния лесъ, 

земята, кж,о;етО часътъ ще удари 

и Съ пламенна ласка ме тя позове. 

5 

Нали 6-t.."'I 
нали тъм ; 

ми разка, 

ти, HeBtp 

Въ росна 

въ тиха ( 
и презъ 

твойта С' 

Разлюля 

ти не чу 

не Р8зб! 
и надеж 

Ти сждс 

до кога 

Rзъ гор 

да :>ant 



5 

Налн б"l;литt нощи на далечната моя POAI4Ha. 
lIали тъмния лесъ съ неизгледното родно поле. 

ми разказаха всичко, кога съ кървави стжпки премина 

ти, нев;;рна Сi!'.дба, окрилена съ невърни криле. 

Въ росна утринь безбурна ти повдигаше бури далечни, 

въ тиха сладостна нощь знакъ на гибель бt ти въ крЪС1· 011i"F."I'b 

И презъ дни и години, при тжга и при радость сърдечна 

твойта сънка бt смутъ. твойта воля бt ударъ и смърть. 

Разлюляна надъ бездни на неволитt стжпката l1ърва. 

ТИ не чу ли гласътъ на беЗДО~1на,·а ~IОЯ сестра, 

не разбра ЛИ сълзитъ . не видъ ли потоци ·r"l; кърви, 

и надеждния лжчъ въ зазорилата родна зора? 

Ти сж.цба непреклонна, ти чернило на моит'\; години. 


до кога ще с;;нншъ МОИ,..!; трепетни ГIРОЛЪТНИ дни? 


Rзъ горя за да видя мо:1та скръбна далечна Родина, 


да 3апtя съ гласътъ на свободнитt родни страни. 
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РЕl<ВИЕМЪ 

Спомнете ме, о миш! ... 
(Къмъ свонт-Б - Л. Весовъ) 

Щомъ слънцето ~ал-Бзе и мракъ ПОI<РИЙ земята 

и есенния В'!;търъ забрули жълти лесъ, 

спомнете си, о всички, за падналит-Б братя, 

за падналнт1; ближи въ борба за родна Честь . 

Заплаче ли небето и Вардаръ заридай ли 

и капки дъждъ почукатъ по вашит"I; стъкла, 

то с-Бкашъ н-Бкой буди и радость и печали 

и сп·омня ви за много надежди и тегла. 

Спомнете си тогава , че горе въ планинит-Б 

стоятъ съ незнайно име беЗI!РЪСТНИ гробове, 

че вс-Бка есень ВЕхнатъ цв-Бтята въ долинит-Б 

отъ скръбь по вашт-Б горди и СВ"I;Тли синове. 

Щомъ слънцето залi5зе и ~lраl{Ъ покрий земята 

н есенния в-Бтъръ забрули жълти лесъ, 

спомнете си, о ВСички, за падна.1lитt братя, 

за падналит;; близки въ борба за родна че<,;ть. 
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П1;СЕНЬ 

F\зъ съмъ буря - запази · t~e 
за най-страшната борба. 

Майко, в"!;рвамъ въ твойто име 

въ твойта клетва 11 сждба. 

Въ късна вечерь ще премина 

Вардаръ съ буйнит"!; ВОДИ. 

Пжть низъ моята Родина 

ще сж роднит"!; звезди. 

Тамъ ще ~,ина презъ полята 


И презъ ТЪ~IНИТ"!; гори. 


СВОЯ поривъ, в"!;ра света 


ще разискрямъ до зори. 


и ще ВИДЯ своит"!; братя, 

майко, в'Брнит·[; чеда. 

Ше запаЛА съ В1ШЪ земята 

съ викъ за бунтъ и свобода! 
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вървим-ъ 

Все ВЪРВИ i'lЪ, а край насъ се оп:риваl'Ъ 

неизчетни поля, плаliИНИ. 

П'i;ятъ пролtтни ранни вълни, 

а душит'i; ни въ жажда умиратъ. 

ННЙ се клехме надъ кръсгl.> и надъ огыlb 


и ни гр'i;йна срtщъ мрака звезда. 


Нашта кървава малка следа 


ще смути и земята и Бога. 


и вървимъ . СЪ нашта въра ний крнемъ 

огънь въ много попя, планини. 

l{оЛl<О см'i;лость въ гласътъ ни звъни, 

[{олко сълзи И СJ{ръбь ще изтриемъ ! 

БЕСИЛКИ 

Бесилки! Бес;~ 

откройватъ се 

Земята е ~1pa ., 

зловещо подка 

И идатъ трево 

покриватъ гор 

ГреДИТБ заск-= 

разяждатъ не' 

подземната в . 

прониква, схо 

Тя носи OTPO~ 

доземнит'i; к};' 

f\ зимния в'5; 
ридай на неб 
Въ нощьта ;< ; 

смъртьта се 

и никжде п" 

р'i;КИ н ПОЛС 1 

бесилкит1; Ci 

тълата нез~, 

И черна, с : : 

тамъ bt,t-,,? ~ 

Бесипкит 'Б : 
лицата 11 .:'1 



'ва 'гъ 

ОГънь 

\~Ъ 

БЕСИЛКИ 

Бесилки I Бесилки I И страшни, по-страшни отъ всичко 
откройватъ се черни бесилки на бълия сн·Бгъ. 

Земята е мрачна и пусто небето. Едничка 

зловещо подкача смъртьта безначалния БЪгъ. 
И liдатъ тревожни, далечнитъ облаци слизатъ, 


покриватъ горитъ, полята и цълия свЪтъ. 


ГреЦИГБ заСI(ърцватъ, въжетата опнати гризатъ, 


разяждатъ месата, разсичатъ ги съ камъкъ иледъ. 


Подзе~lната влага отъ тъмнитъ бездни полазва, 


прониква, сковава, въвъ синитъ трупове спи. 


Тя носи отрова, покрива съсъ плесень, проказа 


доземнитъ кжщи въ беззвезднитъ родни земи. 


F\ зимния вътъръ се Mt.Ta катъ звъръ и се гърчи, 


ридай на небето, а въ снъжнитъ яr>1И мълчи. 


Въ нощыа като призракъ надъ трупове, кърви и мърша 


смъртьта се разхожда съ голъми и тъмни очи. 


и НИКli'\де пЪсень. 10IИ звукъ на човъкъ или птица 
ръки и полета вковава сръднощния мразъ; 

бесилкитъ само люлъятъ на ледени жици 

тълата незнайни на жертвитъ въ страшния часъ. 

И черна, сурова е r>1жката въ роднитъ кжщи 
тамъ вътъра бие съ невидими тежки криле. 

БеСИЛКИТБ скърцатъ и трупове сини извръщатъ 

лицата прогнили къмъ родното снt.жно поле. 
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Пl\НИХИДJ\ 

Надъ хл-l;ба, житото догарятъ 

запаленит-Б жълти св-Бщи 
и падатъ сълзит-Б горещи

Сl<ръбьта душит-Б ни разтваря. 

Единъ младежъ говори. Плачат". 

И мжката расте безм-Брно. 

Забрадеl1И жени въвъ черно 

проклинат" чернит-Б палачи. 

Кандилото на "Свети Спасъ" е 

сълза оставена отъ Бога 
и не безъ жалъ, не бе зъ тревога 

молитвата ни се разнася. 

Безкрайни, черни панихиди . ...,... 
жестоки болки на сърдцето I 
О, Господи, разкрий небето 

и сл-Бзъ ср-Бдъ НИЩИГБ невидимъ I 
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Hl\ пж.ть 

На пжть . Небето тъй е чисто. 

Далечъ Огражденъ се син1;Й. 

Росата - наm(и отъ ~1ъниста 
съ дъхътъ Itа утриннина п-вй. 

До насъ сж долу езерата 
надъ т-Вхъ лазурит\; трептятъ 

и нолко приказни въ душата 

нашепва родния ни I{ЖТЪ I 

Вървимъ, а СЯl{Zlшъ нъкой пъе 

снръбыа на старата гора 
Надъ насъ се утрото !1юл-Ве 

и rpi;e родната зора. 
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УТРИНЬ 

Утрото rpte въ ОЧИТЕ ни, 
РОНИ се бистра роса. 

Грамосъ И Шаръ сж обкичени 
съ утринна свtтла коса. 

Пурпуръ се сипе по нивитt. 
Горда душата Г4ЪЛЧИ. 

КЖIlЯrь ни вtчно ИГРИВИТЕ 
слънчеви златни лжчи . 
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КF\РТИНF\ 

Предпролътенъ вътъръ ШУNИ 
И гони на Струма водитъ. 

тОЙ носи надежда въ горитt 
на ЮЖнитъ плодни земи. 

По ръчната грива лежи 
на слънцето бt.лия блъсъкъ _ 
11 рони се жълтия пt.съкъ 

земята надежда крж.жи. 
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ВЪЗХОДЪ 

Cr1HoBe на три морета ~ 
I"ОРДЪ и приказенъ Пиринъ 
облъхни ни съсъ завета 

на най-в'Брния си синъ I 

День въ неволя ще отминемъ, 

въ нощь безсънна ще вървимъ 

твойт'Б облаци ще стигнеr·IЪ 


съ пори въ см'Бпъ неудържимЪ. 


Ясенъ бп'Бнъ ни днесъ обручи 
съ устремъ светъ по свътълъ зовъ. 

Съ бурята на твойтъ ручеи 

пъй ни родната любовь I 
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ОЧf\КВf\НЕ 

Зарници I1ремигватъ и гaCHё.lTЪ, 

неrрепватъ ли ведри зори?

Нощьта 6езнонечна възрастна 

въ просторни!"\:; тъ~,ни гори. 

Зеr,нпа е i'lOpHa, пустинна, 

не трепва ни п-Бсень ни шумъ 

и ниной [<рай насъ не премина

пуст-Бе безкрайния друмъ. 

н чакаr-1е ВСИ'IНИ въ y~lOpa _. 
студената нощь ни ",!Ори 
Зарници погасват" въ простора 

ще сипнатъ ЛИ сиоро зари-;О 
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ЗИМf\ 

1 
Въ осн·Бженит-Б НОЩИ на зимата 

съ мисъльта си тревожна те диря 

и се губимъ. Родино. и тримата 

азъ и ти и незнайната буря. 

flзъ те виждамъ и ида съ оде»<Дит-Б 

на планинскит-Б бt.ли лавини. 

а въ душата ми гр-Бятъ надеждит-Б 

на безкрайнит-Б родни долини. 

Ти се гу6ишъ беЗI<рай въ пепелищата, 

въ наводне l lИт-Б съ кърви олтари 

и пустt.ятъ нивята. огнищата 

въ неугасващи, димни пожари. 

fI тя - бурята - иде. ПРИТИСIЩ ни, 


пt.й и плаче и свири въ полята 
Дали съ · огънь и кърви оплискани 


ще посрещнемъ, Родино. зората? · 




2 
3имнитt. нощи, НОЩИ обхванати 
съ ОГЪНЬ и сълзи, СЪ кърви и смърть 

I{жсатъ о , майко, ТРОВЯТЪ ти ранитt.. 
ранитt. тежки въ твоята плъть; 

Утрото блесне, блt.сва запаленъ и 

въра разискря родния крЪСТЪ. 

Ширна земята - черно разкаляна 

СЪ черно засt.ня плодната пръс·гь. 

!3ътърътъ свирИ, свири въ долинитt.. 
рони flЪ селата l{амъКъ и мразъ 
Копко е близъКЪ, майко, въвъ ЗН~IНИТt. 
зимнитt. нощи родния гпасъ I 

21 



вождътъ 

Тодоръ Rлександрову 

Вдигни ДБсницата си ВБрна 

и стражъ презъ вихрената нощь 

бжди, че слънцето зачерни 

съ кръвьта си падналия вождъ I 

Защото мо/не-би ще свиятъ 

най-страшни бури lJЪРХУ насъ, 

ала по-страшна буря ние 

ще бжде~IЪ въ жертвения часъ. 

той бди, съ духътъ си ни заклина 

да бранимъ - бранници въ беди 
честьта на скръбната Рuдина, 

ЛЖЧ.а на РОДНИТБ звезди. 

Съ възторгъ И ВБра ни кърмиха 
надеждиг!; на ЦБЛЪ народъ. 

Да се Стопимъ въ стихийни вихъръ

сами стихия и възходъ I 

Възрастналъ въ ТЪ~IН11ТБ години 

за насъ той днесъ е боенъ зовъ 

звезда запалена що ~lИна 

ср1щъ бури, огьнь И любовс.. 
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МЕЛНИКЪ 

Въ онзи заникъ, когато умиратъ 

много багри по жълтит1; рндове, 
ти разтвори за мене о, Мелникъ, 

свойто снръбно сърдце и невинно. 

Уморенъ б1;хъ дошелъ, но разбирахъ 

вече болната въ старИГБ зидове, 

гдето н1;!{ога въ праздникъ н делнинъ 

се е П'БНИЛО янтърно вино, 

Тишина и покой ~le заJ11;ха, 


азъ потънахъ въвъ тебъ и тамъ l(жщит1; 


сякашъ съ горестна болка зов1;ха : 


/у\оренъ пжтникъ назадъ се НЕ: връщай ТI1. 


О, не тръгвай ти безъ да припомнишъ 

по св1;та нашта радость забравена. 
безъ да чуешъ съсъ колко тревога, 

ний откърмихме наштt надежди 

Зашуr11;лия яворъ отрони 

неоткжсната жалба сподавена 

и вид1;хъ. ч е въ сърдцето на Бога 
твойто старо сърдце се оглежда. 

Зарадъ туй ЛИ ти самъ ме причака 


съ ~lждростьта си - години запаЗ~liа 


та да кажа щомъ въ споменъ заПШ1l<IIХЪ 


'гвойта болка о, Мелникъ. Н~l{азана , 
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19

М-ОЛИТВR 
t'v\ и 

и Е 

rO j: 

Каква НОЩЬ! Какъвъ ВБТЪРЪ ни шиба! KO~ 

Сi3кашъ дебномъ 01ъртьта ни следи. Ил 
Въ тоя часъ на тревога и гибель, на 

БОНlе. нашъ ти спаситель бждн! НИ I 

къ 

Бt.хме съ ВБра, съ любовь упоени. 

заплени ни заветна мечта. 

Кой е знаялъ, че ТОЛI<ОЗЪ студенъ и C-D 

безсърдеченъ ще бжде CBt.Ta? се 

Ко 

щt 

щ(И днесъ ето ни бледни, изпити 

Илюта треска въ съня ни души. 

Нашrt родни огнища честити и 

0 7 съ мечь и огънь тиранинъ руши. 

,.С 

се 

riи сега мразенъ вt.търъ ни шиба, 
ачерна смъртъ наштt. стжпки следи. 
;]~ 

Въ тая нощь на тревога и гибель 
,(

Боже, нашъ ти заКРИЛl-lИI<Ъ бжди! 
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1903 

Минаватъ часове, минаватъ дни и нощи 


и времето дi;ли все по-далечъ отъ насъ 


годината на бунтъ ·, годината все още, 


която ни кржжи И блесва ВСБКИ часъ. 


Илиндень 1 - Символъ светъ на гордость и надежда, 


на памете~IЪ възторгъ - възкръсналъ роденъ БЛЕН1" 


ний носимъ твоя духъ И наший пжть извежда 


къмъ твоя огненъ стi;гъ, срi;дъ ВИХРИГБ развЪнъ. 


Сънлива ЛЕтна нощь. Дале'IЪ въ незнаенъ трепетъ 

се гушать дървеса. Ни звукъ, ни свЪтлина . 

Кой знай, че въ тоя часъ отъ бури 'ГЪ подкрепа 

ще вземе цълъ народъ и въ РОДi"lата страна 

ще кипне кръвна брань - земята да запали ? 

И ето, ч е отвредъ мжже, жени сновяrь 

и всичкИ катъ единъ, въ горит"I; сънь отспали, 


отекватъ своя гн"I;въ далече и тржбятъ : 

"Свобода или смърть 1" Полята, планинитъ 


се чудятъ и мълчатъ. Ср"l;дъ общия подемъ 


тъ виждатъ тежкнй плугъ оставенъ сръдъ браздит\;, 


а здравия селякъ, що въ трудъ бъ отреденъ 

да мине своЙтt. дни, отхвърля тежко бреме, 

къмъ Крушово лети съ бунтовни знамена. 
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и ,{акто зной гнети прсдъ бурята що др-Вме, 

или далечний rледъ на морската Бълна, 
l<OraTo се стълпи, въ стихия да възрастне 
и страшна въ своя гн-Ввъ беЗ~1Илосrно руши, 

та пакъ да се възвий по-силна и по-властна, 

така бугlТОВНИЙ духъ възвисва и души, 

издига се и бди надъ всички родни Юi\ЩИ 

И въ паметния часъ на бунтъ ги той зове. 

Минаватъ день и два, а бурята моr;r;ща 

обхващи вс-Вки кжтъ въ села и градове; 

въ Пелистеръ и по Вичъ Р-ВI{И отъ '{ръвь се С 'гичатъ 

и трупъ д') трупъ лежатъ. Пожарит-В въ нощыа 

чертаятъ кървавъ ликъ, надъ Вардара надничан, 

и дълго <;:ъ бой ;~и ревъ нзчезватъ по св-Вта ... 

и днеска, шомъ зав-Вй отъ западъ роденъ в-Втъръ, 

той Спомня оня день ср-Вдъ I{ЪРВИ O'lepTaHb 

и мнгомъ н-Екой пакъ д-Есница вдига света 
и съ подвигъ веЛИ'lавъ зове на мъсть и браlil,. 
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писмо 

Когато, NОЯ ','ет ко , l1а~1Инешъ н1;вга въ кжщи 

въ О~Iази стара кжща понрита съ полу~tракъ, 

ржце IIедей пречупва . назадъ се не извръщай. 

уплашена не~ющна на бащиния прагъ. 

Като очи на МЪРТВИ прозорцит1; ще з1;ятъ 

и тягостно ще скърцатъ ръждивит1; резета, 

Деньтъ ще е трево>ненъ и мжката ще зръе, 

отнесена н езнайно съ дъжда и в');тровет1;. 

,ичатъ 

гъ 

Но ти недей се спира, недей преди да минешъ 

по дъбовит'); дъски на малкия чердакъ. 

Загубената прол1;ть и златнит1; години 

дълбокия ти споменъ ще ги възвърне пакъ. 

, ръ, 

Тамъ въ рамката на прага ти майка ми ще зърнешъ. 

l<аЖII й, че я мисля, че въ нея сыI\ъъ загубенъ. 

Синовната ми обичь при нея ще ме върне , 

ц1;лува я горещо синьтъ U, тетко, Любенъ. 
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НОСТJ\ЛГИЯ 

Идатъ ВИХРУШJ{ИТ~ есенни 
ЖЪЛТИЯ op~xъ шуми. 

Твойт~ ОЧИ сж унесени 

въ споме~IЪ по родни земи. 

Помнишъ ЛИ - лt.тото, НИВИТ~, 

златния класъ що звъни, 

Драгора съ в~чно ИГРИВИТ'Б 

бисерни малки вълни? 

Помнишъ ли-вечерь полетата, 

чистата б~ла луна, 

6'БЛИЯ сънь fla дървета,'а, 
синята звездна страна? 

Сякашъ недавна сж МИflaЛИ 

толкова обични дни. , " 
Още въ неволя ще гинатъ ли 

нашит~ родни страни? 
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Зl\ВРЪЩl\НЕ 

Въ раненъ часъ подъ · звездеliЪ още ПО1<РИВЪ 

ПЖТЬ подгони пжтникъ ободренъ. 
Стръкъ и цвътъ росата ще ИЗМОКРИ 
съ росенъ дъхъ ще бжде поздравенъ. 

Ще върви. край Вардаръ ще отмине 

въ пъстъръ низъ ОТЪ ЦВЪТIiИ равнини. 

но навредъ като презъ СЪНЬ погиналъ. 

родни край ще гасне въ здрачини. 

Ще поспре. подиръ ще влъзе баl!НО 


въ тъменъ лесъ и. превалилъ рида. 


праwенъ друмъ ще се разгъне плавнО, 


всъки КЖТЬ ще види на града. 


Ще познай тамъ СХllупенитъ КЖЩИ, 


въ тиня цълъ потъналия мОСТЪ 
тъменъ ликъ водата ще разгръща 
той ще влъзе чужденецъ и гостъ, 


че ни звукъ, ни ласка ще го стопли, 


толкозъ старъ 11 чуждъ ще е града 


само скръбь, страдания и вопли 


ще посрещне моренъ навсегда. 
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