Албански Легенди
(Арсени Йовков)

Гости
(Албанска поема)

Живота на албанците, може да се каже, малко ни е познат.
Като изключим ежедневната преса, която го зачеква само колчем дойде думата за
политика, желающия да разбере характера и бита на тоя народ остава пред една тъмна
мъгла, из която се скрива и минало и настояще. Населяющ, голема част от нашия
полуостров – ний малко сме могли да го опознаем и като съсед. А това е защото канарите
на Албания и до днес не искат да чуят за пара и локомотив, защото албанеца, отраснал

всред суровата природа, е поставил своята неприкосновена волност по-горе от всекакво
правило за живот.
Бесен и отмъстителен, див и жесток, какъвто го чуваме всеки ден – този народ има
качества, пред които понятията за честност, верност и гостоприемство благоговеят, както
никъде другаде, и, което е по-важно този народ има поезия дивна и величествена, както
скалите на Шара – бурна и многостонна, както гърдите на Дрина. . .
Авторът на тая поема, който е живел като албанец и е пирувал из техите кули, не е могъл
да не се възхити от техната поезия плод, на което е настоящата поема, българският език
обаче далече не позволява да се подражават свойственостите на тая поезия и за
по-добре, аз я писах в духа на нашите народни песни, без да накърня с нещо албанският
й отенок.

А за да не остават тъмнини, придружих я на края с кратки обяснителни бележки.
Авторът.

Гости
(албанска поема)
Как? . . . Една ли буря Малесия знае? . . .
– Боже и до вчера каква бе потреса! . . .
Ала днес Извири много се не мае
Гости у дома до вечера калеса. . . .
Рам - Извири – леле гиди славно име,
Кой ли край далечен него не познава,
Дето по горите и лете и зиме
Пет години скита кръв да отмъщава?
Де го не пречаквал пролетос балкана
Де не се носила славата му стара,
Когато самия насрещу Султана
Две хиляди души преко Дрин подкара.
Кулата му брои деветстотин ути
Негови юнаци – юнаци за беса
В цели деветнайсет села най-прочути
Десницата му е закон на намеса
А имот неброен – силата му влада
От години време равнища широки
А кой ли не помни кръвната му свада
Заради онези кули най-високи?

Четирите сина – четири сокола,
Всичките безгрешна лика на баща си,
И най-малкий лани в планината гола
Със вражески кърви ножа си накваси
Приятели много – всеки ден на два дни
Домът му пречаква гости многобройни
От далеч запотен и пътника гладни
Спира се да вкуси кравите му гойни.
Ала днеска гости важни той покани,
Бегове прочути и другари знатни –
От двадесет кули гости най-отбрани
Вечер ще му идат със дружини ратни.
Още от зарана заповед издаде
Всичкото да бъде стъкмено готово. . .
Скокна момок бързи, огнове накладе –
Задимеха черни огнища от ново.
Ето сам Извири със нога почука,
Нещо ли му скимна, мисъл ли, какво ли –
Тежко се приведе, натъкми чибука
Дворове широки сам да обиколи. . .
Гордо му се мета тежка фустанела,
Подир него свита боязливо крачи,
Плахо го поглеждат от кулата бела,
На крака му стават слуги и готвачи. . .
Задимели двори – врева, шум се дига. . .
До огнище вакли овни незаклани
Тичат потни момци. . .горе на верига
Кипат и къркорат котли и казани. . .

В мъгли се обвива Кораб беловласий,
Ей над Малесия тъмна нощ припада –
Окървавен запад, деня дето гаси,
Мудно е обзарил Шарова грамада. . .
Шумно беше, шумно в беговите кули. . .
Буйно запламтели огнове из двора
До врати широки двайсет караули,
Будни, незаспали, вардят без умора.
Горе ред – поредом стаи осветени,
До вратите видят шарени мартини –
В бели фустанели, сърмени премени
Гостите пируват ведно с домакина.
И ето той викна целата си свита,
Низко се поклони млади тамбурджия –
“Драги мои гости – домакинът пита,
Помните ли вие, кога бех делия?. . .
Пустата тамбура. . . де не се е чула,
Тя бе мойта слабост, кога бех делия…
Драги мои гости, в тази стара кула
Нели за веселе сме събрани ния?. . .
Знайте ли в горите, в студове и буря
Как са ми свирели весели другари?
Призвекна юнако медена тамбура
Пак да те послуша домакинът стари
Завърте се момко. . . под мишница яка
Унесен удари струни кършеливи
И кат волно пиле още не дочака –

С гърмелива песен кулата удиви.
–––
Пукна пушка от пусия
Юнака удари
Вижна жално млад делия. . .
“Дръжте се другари!”. . .
В Бога вера. . . ах дружина
Пушка ми е здрава. . .
Тъжи майко, тъжи сина
Що се отпрощава
Пет куршума още в ръка
“Ги земете братя –
Който жали млад юнака
Нека да отплатя!. . .”
Викна жално млад делия
“Дръжте се другари!”. . .
Втора пушка от пусия
В сърдце го удари.
––––

Дремат стари гости, дреме домакина,
На уста му дими чибука привесен
“Браво, браво момко” – викат неколцина,
Тебе дар се пада зарад тая песен
– Много съм я пеял. . . и пак ми се иска
Обади се други из голема врева –

Извири, Извири, слава малесийска,
Ами твойто име кой ще да възпева?. . .
Момко, ти не спирай. . . карай както треба
Домакину чест и почест горделива. . .
– Пак пристъпи момко, под ръце я граба,
Гостенинът викна песен по-кретлива.
Сбор се сбира в Малесия
Старци и юнаци
Сбор се сбира – да ударат
Пашови конаци
Който нема своя пушка
С огън да напада. . .
Скокна сам пашата, прати
Вест във Цариграда
Що е живо, що е куцо
За мене се сбира
Бързай царе, цар – Султане –
Как да ги умира? . . .
Зачернеха черни войски
Сам паша ги води
С девет топа ще прескочат
Утре Дрински води.
Екна тъпан в Малесия,
Навързаха беса. . .
Чу пашата, се уплаши,
Гости ги калеса.
––––

Гостенинът млъкна. . .млъкна тамбурата
А Извири цел от радости сияе. . .
Ах, и песента му – песента позната
За която мало и големо знае.
Та кой ли не помни, когато самия –
Първи главатарин над вси главатари –
С пет хиляди души, цела Малесия,
Пашовите кули реши да удари? . . .
Славно бе туй време . . . и голема свада
Целата планина той я обиколи. . .
Две недели цели чак от Цариграда,
Падишахът мирна молба му се моли
Дрънкат чаши. . . всички смеят се, хортуват
Трапезата богата, ето вече им се ставя. . .
Веселите гости пият и пируват –
Домакинът пак за песен ги залавя.
И ето веднага громко се прогласи
Песен жаловита всичките запеха. . .
Редом наредени трима тамбураси
Заедно с всички звонка я поеха. . .
Тежко, тежко кой изгуби
Другаря си верен в боя –
С колко сълзи зарад него
Ще полива пушка своя!
Оставете ме на мира –
Имам дума от пиленцата. . .
Вчера, брате ми убиха

Пръв приятел във гората. . .
Тежко, тежко кой остане
Без душата си любима –
Тъга никой му не знае,
Никой му страха не има. . .
Пушка кой ще му подкрепи
Щом кат болест го наближе
Вода кой ще му поднесе
Куршум като го прониже?
С него птиците не пеят
Ни гората пък го люби. . .
Тежко, тежко кой във боя
Верни си другар изгуби!
Жално я извива медена тамбура,
Ту гласа понижи, ту силно подкачи. . .
Ала там защо ли, хванал чифт кубури,
Един гостин стари мълчеливо плаче?
Ах, да се не види, памет да порази –
Как не се досети некой зарад него
Нема и година още от тогази
Първи си приятел в кърви как виде го. . .
– Нищо, нищо. . . пейте весели другари –
Да ги успокои гостът се накани –
Нели зарад песни и млади и стари
В тая знатна кула ние сме събрани?
Моя пръв приятел, Бог вече го прости,
Вечно ще го жаля и ноще и дене. . .

Ала пуста старост. . .Ах, любезни гости
Нека синовете плащат зарад мене. . .
Врева се подигна. . . в кънтежа на пирът
Нощта мълчалива вслушва се отвънка,
Разговори, врева, смехове не спират
И пак екна песен с тамбурата звънка
Що сън снощи си сънувах
Ой ти тебе, Сул - Синане,
Пушка некой ми прескочи –
Има нещо да ми стане
Още дума не изрекъл
Тресна пукот из зад бука –
Тежко мене момък викна
И повали се от тука. . .

Но ето вратата бърже се отвори
Влиза стара майка – стара домакиня
Шарена шалнея на глава отгоре
Гордо е развела чак до половиня
“Добре дошли гости, викна тя, одавна
Весела ви песен как не съм почула. . .
Дано до неделя след победа славна
Господ ви събере пак във тая кула.
И полека тя им се поклони честно,
Леко се усмихна, нещо й похрумна –
В нейна чест веднага гости отдесно
Песна прогласиха гърмелива, шумна.

Тръгна пак дружина преко Дрински води
Надалеч по обир пролетен да ходи
Месеци минават, чака майка стара
Тоз път какво ли син й ще докара
На година стори, от както в зандана
Нито един пленник вече не остана
Под висока кула чу се нещо рока. . .
На камени порти некой виком хлопа
Бърза стара майка, врата се отвръща,
Сина до гърдите радостно прегърща
А синът и влиза. . . той е гол като хурка
– Вместо пленик – булка, хубава гяурка
Радостлива майка гостите поглежда,
Радостен Извири дими със чибука
И веднага нещо той намуси вежда. . .
Скоро девет слуги да се найдат тука
Нов се шум подигна – влизат верни слуги
Бърза полет чинат многобройни внуци,
Сноват из вратата един подир други,
Пълнат и нареждат дългите чибуци
Ала млади момко за какво ли свира
Вдаден, из прозора некъде унесен?. . .
– Та, ах драги гости, какво да ви свиря
Гледай, че забравих моята си песен;

Кой ли арнаутин без тамбура може,
Кой ли не заспива от гласа й, Боже!
Старец си я има у бащини двори
Хайдутин я носи преко девет гори
Младенец я слуша над своята люлка,
С нея се венчава момък зарад булка
Тамбура, тамбура подари ми, Боже,
Кой ли арнаутин без тамбура може

Браво, браво – тъй те иска домакина,
“Обесници, лейте за да пие момко!”. . .
Недочакват време, от страна двамина
Веселяци гости викнаха по-громко:

Пушки пукнаха на двора –
Слезна майка на врата. . .
Леле, майчина изгора! –
Плесна от ръцете тя
Плачи, майко, плачи. . .
Плачи, сърце, плачи. . .
Твоя син е майко клета
Син ти падна кат юнак. . .
Хей, камата му облета
С кървите на черний враг. . .
Плачи, майко, плачи

Плачи, сърце, плачи
Бог да прости – всеки рече
Пияници първи те –
Кое живо надалече
Днес от тех не пропище?
Плачи, майко, плачи. . .
Плачи, сърце, плачи. . .
Майко, кой ли не изплака
Сина ти, юнака пръв! . . .
– Майка впусна се – юнака
Да целуне в бузи – кръв
Плачи, майко, плачи
Плачи, сърце, плачи
Млъкната певците – във широка стая
Веднага се нещо тишина възцари
– Та, ах колко чудна песен беше тая
Знайте ли я вие, драги ми другари?. . .
Нуредин делия – той беше юнака
Що с куршум ударен кръвта си отплати,
Цела Малесия горко го изплака,
До като до гроба черен го изпрати
– Ех та как не помна – се обади втори,
Нели и аз рана имам от тогава?
Ала ето пак се вратнята отвори –
Свита от девойки там се появява
Леко се усмихна домакинът стари
Чашите си пълни гостите поеха –
Сред голема-врева тамбура удари

И момите вкупно песен им запеха
Нашите юнаци
По гурбет не ходят
Нашите мъжаци
Волове не водят. . .
Хей разкикоти се домакиня стара,
Посмея се нещо на момите млади. . .
– Луди, на те знайте песен как се кара,
Момковата пушка дано ви угади! . . .
Разговори, врева. . .стаята е димна
Чибуците димат, димат неуморно. . .
Недочаква момко на момите кимна –
И насмети всички викнаха повторно:
–––––––

Младий арамия ракия не пие
Младий арамия при жени не спие. . .
– “Добър път, юнако, хай върви със здраве
Бащини си думи нивга не забравяй. . .”
Който за ракия арамия става,
Пушка и кубури лесно си продава
Който по жените си очите свива,
Лошото по него всекога отива
Добър път, юнако, хай върви със здраве,
Бащини си думи нивга незабравяй. . .

–––––––
Дремат стари гости, дреме домакина –
Горделиво пипат сребрени кубури
А полека вънка светла месечина
Гасне и се скрива в облаците – бури
И ето, че бързо тъмнина попадна
През прозора сетен зрак изчезна вече.
Турско е небето. . . полунощ е хладна –
Изведнъж молня облаци разсече
Кучета из двора жаловито лаят,
Верни часовой надалече свират. . .
Кътни цела кула – гостите играят,
Подови широки тресят се от пирът
Плиска вънка, плиска полунощна буря. . .
Момко, дали не си в нея ти унесен?
– Мета млад делия драгата тамбура
Хрипва да играе със по-нова песен

Тъпан бие в Дибра града
Турчи се гяурка млада
Горд възседнал млад делия
Тупа коня в узенгия
И на коня все се мести,
Па обръща се навести:

“Ой девойко белолика,
Чуиш ли свадба що се вика
Що ли, що ти е по-мило –
Дрино Гяурско плашило
От селото до пазаря
Цел ден волове що кара –
Ил делия като мене
В свил-долама смил премена
С чифт кубури на пояса
С конче, що се недовтаса?
...Тъпан бие в Дибра града
Турчи се гяурка млада.

Тресна втора молня. . .за миг един кротък
Сплашени момите погледнаха вънка –
Ей далеч, далече през прозора татък
Кърчина се мерна като мрежа тънка
А юнака млади, свири и не спира –
Бесна и сърдита буря му приглаша. . .
Радостен, расменен ето сам Извири
Дигна горделиво пълната си чаша
Драги мои гости зарад ваши врази
Сила и юнаци Бог да ви подари. . .
Ала тази вечер, тази вечер ази
Само песни искам от моите другари!

Пейте че до утре що става – не зная:
Двамата ми сина скитат по горите. . .
Хей, а вий оттатък Синан - Веш и Кия
Що сте умълчали, сгушени, сърдити? . . .
Тежко се подига чифт кубури фата –
Развърте Извири свилена долама,
А смейшком от десно с чаши във ръката
Гърмовита песен прогласиха двама:

Булюкбашин на бел кон възседе
Триста души низами поведе
Прах се диха по друмище морно
Право тегли на бачило горно
– Млад овчарю – остра сабя имам,
Право казвай, че глава ти зимам –
Право казвай преди зори дали
Арамии тука не минали? . . .
– “Смрът си имам – за лъга я меня,
Снощи взеха три вакли овена. . .
Прав им беше Рам-Дука юнака
И тръгнаха право из букака
Коня тупна булюкбаш делия. . .
Чакай, чакай върла арамия!. . .
Па в пусия метна се зад бука –
Ей три дена пушка, как се пука.

Карайте де още – викнаха двамина,
Що ли се запрехте, песента е ваша –
Пейте за да видим накъде замина
Потерята със своя храбър булюкбаша
Или, ха, да видим кой ще се надвие –
Ние от към лево и вие от десно. . .
Гръмна. . .тамбурата бие ли, та бие –
Бучат сводовете още по-потресно:
Черен мътен Дрин приижда,
Тътен тътне от далеко. . .
“Хей другари. . . не се вижда –
Как да минем ний отпреко? . . .
Булюкбашин сам от вчера
Как ни гони в сън не мига. . .
Тръба свирна. . . ах потеря
Милий Боже, ни настига!. . .
. . . И поведе юнак лесен,
Във водата стъпи вече –
Плисна Дрин сърдит и бесен
С мътри води ги повлече. . .

Пеят будни гости – дерат се гърлата,
Дреме млади момко над тамбура звънка
– Изведнъжка врева некаква позната. . .
Викове и ропот чуха се от вънка. . .
Втурна се службашин бързо из вратата –
Син ти, Рам - Извири громко проговори,
Здрав и жив се връща син ти от гората
С пленик подир себе – доизрече вторий.

Сепва се старика, сепва се и скока
Дълга фустанела тежко се обърна –
Не пристъпил още, на врата широка
Сина си хайдутин радостно прегърна
“Синко, девет пъти те сънуван вече –
Два пъти във кърви лежеше на рида. . .
Синко, и сега пак щастието рече
С целата дружина жив да те вида!
. . . Плаче стара майка, прегърнала сина –
Всичките здрависват госта прелюбезен
В радостта забравен вече домакина
Ей самия викна гърмелива песен:
––––––
До девет кули страшни грамади
Алит Колоша дига на рида,
А три години както ги гради
И три ще минат дор ги дозида
Ей ой ти тебе, Алит Колоши,
Що дигат кули толкоз високи –
Моята пушка ли те тревожи
Та се ограждаш с стени широки?. . .
Три кърви имам за да взема,
Пет сина имам като соколи –
Ще те намера, тъго голема
И преко тия зидове голи. . .

Спре Извири. . .поглед хвърли на широко,
Гърмогласна врева песента причака. . .
Ала там защо ли вмислен на дълбоко
Млади пленник сълзи рони по-полека?. . .
“Плениче, не плачи – майка или татко
Скоро ще ги видиш; викна му стопана. . .
В чест на моите гости, плениче, о братко
И тебе за гостин тая вечер кана. . .”
Свобода ти давам. . .волен си кат птиче
– Я вдигни сега ти тая пълна чаша!. . .
Браво, браво, браво – изгърмиха всички. . .
Викнаха момите, викна тамбураша.

Пленик бега от бегова кула
От де ли девойка го дочула –
В тъмна нощ по него виком вика:
“Бегай горе в кулата на стрика!...
В чужди двори никой те не бърка
Бегай, лудо, татко дори хърка!. . .
Пленик бега припка и се сопа –
На порти широки ей потропа. . .
Пленик бегам – имате ли беса?
– Стар стопан кат гостин го калеса.

Ето вече вънка грейна свод небесен,

Буря дъжделива пополека спира. . .
“Плениче, защо ли ти мълчиш унесен,
Каква мисъл още ти сърце раздиря?. . .
“Забрави ти мъка и дойди на себе! –
Викна горделиво, викна му стопана. . .
Чуеш ли аз искамъ е сега от тебе
Песента за оня Кузман капидана!. . .
Кузман кусердарин. . .Славен бе юнака
Името му стигна в Мат и Люзумия. . .
. . .Екна шум и глъчка. . . гостин не почака
– Песента подкара делибаш гидия:

“Хей, вързете се – извика
Арамия на кервана –
Каур Кузман се преметна,
Камен пусия захвана. . .
– Ела, ела дели Мура
Приближи се до букака
Ти да видиш как се дава
Верна пушка от юнака
За пет села кръв ти плащам,
Воля двата ми кубура
Нека чуе Малесия
Кой е Кузмана Каура
Не съм баба, ни жена пък,
Та престилка да препаша
Не съм заяк у гората
И от тебе да се уплаша!. . .
Ала ето вече полунощ минава

Веселите гости дремка ги налега –
Стар единий гостин, клюмнал морна глава
Полусънен сладко, сладко се изтега
За минута кратка се изсмеха всички,
С чибука дълъг бутна го другарът –
Редом наредени весели момички
Весело поеха да го договарят.

Млади юнаци на камен мерат
От девет кули момци се берат
Хем с око мерат, хем не умеят
И пак на деда всички се смеят. . .
Кипна сърцето старец у стари
Грабна ли пушка – камен удари.
–––––
Шавнаха момите, млад службилян влезна
Стана стара майка дарове да дава –
За последен път и гостите любезни
Гръмнаха задружно песен величава:
Домакин си кули има –
Бог така поиска
Домакин си беса има
Беса малесийска
Домакине – стара кула,
Камена направи
Ала в нея окол нея

Щастие и слава
Божа помощ на чедата
Що скитат в планини
Здрав, здравувай, домакине
За много години. . .
–––––––
Кулата затихва, тишина е вънка
Будна месечина, върхове огрева. . .
Тук-таме сънливо тамбурата кънка
И заглъхват бавно смехове и врева.
И ето веднага сгаснаха прозори,
Глухота настана до висока кула –
Тук-таме нататък зад широки двори
Още не задремал свири караула.
Спият планините, спие Малесия. . .
От далеч се слуша ехото на Дрина,
Татък над грамади е изтегнал шия
Горделиво, волно Кораб изполина
Ей и месечина из ведрини бега,
Облачета леки по небе се бъркат –
Редом-наредени в кулата на бега
Гостите заспали издълбоко хъркат.
Кучета залаят . . . тишина настане.
Огън нейде светне по далечни кули
Спият задремали гори и балкани
Полунощни шапки на глава нахлули
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БЕЛЕЖКИ:
1) Малесия – планинска област в Албания, която се простира зад реката Черни Дрин.
Тя е прочута със своята непокорност на Султана, както и със събитията, които
ежегодно се разиграват в нея.
2) Дрин – р. Черни Дрин
3) Ута – албанско название на пушката мартина, на която арнаутите имат най-големо
доверие.
4) Момок - служащ при чифлик, кула или монастир.
5) Кораб – най-високата Шарска планина подир Люботрън, която има величествен
изглед със своите зъбести чуки.
6) Прескачането пушка – албанците считат за неприятелство, или лошо
предзнаменование. Подобна постъпка често години се отмъщава с куршум.
7) Албанците, макар и в некои области да изповедват мохамеданството – никак не се
булят и имат голема свобода.
8) Всеки знатен хайдутин има у кулата си зандан, дето държи заловените пленници.
9) Албанската страст към тамбурата е пословична. Те имат и особени вервания за
нея.
10) Дибра – гр. Дебър на арнаутски – Дибра.
11) Родовото отмъщение у албанците е прочуто. Всеко убийство се смета за “една
кръв”. Две убийства – “две кърви” и т.н., раняването – “половин кръв”
12) Пленник, който сполучи да избега от една кула и потърси закрила у друга, у
последната се смета за гостин и не се предава срещу никакви жертви от страна на
стопанина, ако даже последния е брат на оня, от чиято кула избегал пленника.
13) Албанците почитат юначеството и у другите народи и не еднаж у тех са възпевани
македонски герои, които са се прочували като кърсердари, или юнаци в некой бой
из горите.
14) Мат и Люзумия – албански области на запад от Малесия, тоже неприкосновени в
свободата си.
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