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Родното мЪсто на поета
Тамъ- д15то се види Балкана

. високи
.

Край долаДтракийски, на южна -

- страна, *

Че спуща на бързо плвщи с и
широки

Величественъ, страшевъ и
правъ, катъ стиха..

Ходили ли сте въ Сопотъ? Виждали ли сте-
това гратче, залЪпено въ подножието на величесг
твения Балканъ? Днесъ то наполовина е още вь
развалини. Сюлейманъ пашовитв пълчища го ра-ч
зориха прЪзъ руско-турката война... Тдженъ видъ
има Сопотъ днесъ; бвдность царува таиь, старитв
му жители измрЪли, новитв постоянно го напуг
щатъ, диряйки по-цобъръ животь другацъ. Но
прЪди поменатата война Сопотъ 6Ъше цвЪтушо
градче, богато отъ индустрията и търговията си,-- веселъ и охоленъ б-ьше тамь животътъ.

"

Тамъ на 1850 г. юнии 47 (ст. ст.) се роди руса,;
пискливо датение, първч на ропителитъ си. което,
кръстникътъ му нарече Иванъ. по името на Мала му.,д
Расте ”;”!!"ванъ до 15-та си голина вт Сопотъ, обикаляща-д?
живопи-„нитъ му околности, къпеше се въ студени-тц
вирове подъ водопадит-Ъ планински, играеше иф-
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„роби“ по Трапето, аобеше съ наслада киселитъ
тръносливки на кнра, учеше се добръ, но бЪгаше
отъ уроцитъ по аритметика, катереше се по ур-
нитъ на Балкана и отъ върха му се възхищаваше
Зиа чудннтъ гледки на Стр-Ъмска- долина. Дишаше
здравия планински въздухъ, иаякваше, запечатваше
Евъ душата си вид-вината на чудната планинска
“Природа, въ пазвитъ на която се зароди у него
поетическия талантъ. Вь стихотворението си „Со-
потъ“) обръщайки се къмъ планинскитъ вт рхове,
(той имъ казва: -

Не вий, не ваш”та красота ли
Да съмъ пЪвецъ Причина 615,
И тазъ любовь у меиъ запали
Къмъ родната зема, небе?

И днесъ съ тнга и съ умиление си спомня
тоетътъ тия блажени вЪтсни и юношески години,
)бръщаики се къмъ Сопотъ, въ сжщата пЪсень:

Къмъ тебъ душата ми стреми се.
Въздиша - тази вали съмъ синъ?
И днеска внжламъ: тамъ дими се
Надъ нвзъкъ покривъбьлъ куминъ

..“44#*

Тамъ -- нашии домъблагссловени,
Тамъ-кжтътъродеиъ кжтътъ милъ,
Магиитъ за спомени свещени,
Кака-Мо азъ съмъ се родилъ;
дъ майка млада съ грижи мили
Обсипвала ме, “и съ любовь, "

А

1115 растохъ и набирахъ. сили,
За буритъ да съмъ тотовъ. 

;

|

*) ..Люляка ми замириса“
#



Пакъ таиъ, той ни говори за училището“-
Школото мило,

БЪлиало се на оня ряктъ,
Душа ми дЪтска закърмало
Съ любовь къмъ Бога и свтьтътъ,

Општо стрЪмската долина
Поглъшчлъ ”е ом тянъ въоръ -
На пиъни хубосги, градини -
И необятенъ кржгозоръ.
Задъ него Тгагтето. на, ”млади,
Играли сме на травии хълмъ,
И вази в ждамъ, водопади
Балкански, слушамъ ваший гръмъ!
И тебе, мънастирьо, сгушеиъ
Въ планински рай съ съ твоя боръ -
Рай хубавъ, милъ, приютъ радушень -

На сЪвки, хладъ и птичи хоръ. 
6“

Родитепи
*Виленъ, честенъ и малотрамотенъ търговецъ

615 баща му, Минчо Вазовъ. Въ нървата глава на
романа “„Поцъ Игото“, сииъ му го е изобразилъ
най вЪрно. Добъръ и любвеобиленъ, но :,трогъ
по характерт. Той произхождалъ отъ единъ опра-
пвдъ, цЪдо Кирко, дошълъ отъ .Арнаутлука“- както тогава се наричала Македония. Бащата-.
на Минча -- Иванъ Вазътъ -- се поминалъ твърд?
младъ, на 24 гадини, като оставилъ жена си бЪциах



  

     

  

   

   

   
 

цовица съ два сирака на ржцв. Минчо и Кирко.
,

огато отрасли, и двамата, надарени съ прЪдпри-
мчивъ търговски духъ, трудолюбиви, честни, ус-

* Ъли скоро да се завдигнатъ, развили жива тър-
*

овия-Кирко въ Влашко, Минчо въ България. Той
даелъ въ градеца положение на състоятеленъ и
, раденъ гражданинъ. Ходяпъ често по далечни
. тпста и нанаири, винаги съ рискъ да бжде убитъ

тъ турци разбойници, а въ Сопотъ, покрай тър-
овията си, се занимавалъ съ шиене дрехи на пт,.

.- ата си. Семейството било охолно и се увеличавало
трЪзъ година съ единъ новъ чтенъ. Той пи-

елъ ттргтвскитъ си писма съ черковни букви.
За

това много зал1галъ д-Ъцата му да ховятъ на
?гчилише, „за да не останатъ слвпи като мене“ ,
?:акто той казвалъ. ПрЪзъ рускотурската война, въ
.;Ъгството пртззъ Балкана, той билъ застигнатъ отъ
?ашибозуциъ и съсЪченъ - около шейсетата си
одина

Майката на Базова (Сткба) жена просвЪтена
своето врЪме, умна, духовита и стра:тна чита-

Елка на книги, тя присади ивъ душата на сина
и още въ дЪтската му възрасть любовь къмъ че-
?енето.
? По родъ тя принадлежала на доста богатото
,почитаемо въ града семейство на Хаджи Никола-
?)гъ Аврамовъ, чиято кжща била съсЪдна съ как-
”ата на Минчо Вазовъ - и дв1зт1ъ се съобщавали
Ъзь “врачка (комшулукъ). Това обяснява ранното
ъ запознаване и взаимно харесваье. Бидейкида-

?.

 



лечни роннини, поповетв въ Сопотъ отказали да
ги втич-ьятъ, та двамата млади отишле и се вЪн-
ч15ли въ калоферския иънастиръ и направили тамъ,
свадбата си. Тогава булката е била на 15 години.

Вазовъ е изпълнеиъ съ благоговЪйна любовь
къмъ нея. Той счита, че ией дължи много, като чо-
в1зкъ и поетъ:

Душата ми отъ тебъ научи
Да мрази, да обича страстно,
Отъ твоята душа аасучи
Любовь къмъ всичко тукъ прЪкрасво.

Ти ме роди, но ти ми даде
И свтьтлото. що въ тебъ бат-ьщеше:
Ти и чем-„ка въ менъ създаде -
Ти два тати ми майка бЪШе!

Въ друго едно стихотвгрение В. и говори:

Сама скръбь цЪла. - въ „мойта ти бодри ма,
Отпадахъ ли-ти дигаше ме. мамо,
И сичко св-Ътло, що въ душа ми има.
Ти насади го, тебъ длъжа го само!

 
”Тя е чела много прваъ моминството си,

прваъ съпружеския си животъ пакъ е чела, когат
е намирала свобоцно вр1зме.

Въ стихотворението си „Госхната стая“ (в
.Люлека ми замириса“) Вазовъ трогчато ии раз
правя, какъ се е любувалъ, още като д15те, на че
тящата си до прозореца майка:

 

 



Часто взорътъми се спрЪш:
До прозореца съ кръстати
НрЪчки. Тамъ жена сЪдеше
Съ книга въвь ржка. О алати

Спомени отъ края, родеиъ!Тя 613 млада. На стъклото
Обликътъ и благороденъ
Се рисуваше, челото

Катъ за прочеть 615 навела,
Прочетъ втренченъ и бсзгласенъ,Вь кои потънала 615 има..0 ликъ хубавъ съпогледъ ясенъ,

Милъ и скжпъ за менъ на явни.
Подъ лучнтъ му що растаахъ,
Доръ къмъ бури-тъ далеки
Кораба си смЪло тласвахъ!
Майка ми! Тя тамъ сЪдешс!
И съ очи, кои блЪстяха,
ЦЪли часове четьшс
Вдълбочена „Телемаха!“

: На стари гоцини тя пакъ четата и слЪдЪШР.
до колкото можеше, нашата литература. Познати и
тъпа имената на сичкитъ ни писатели, на накои и
творенията имъ.
? Прьди Хб год. тя описа страданията си подиръ
изгарянето на Сопотъ, 615гството си прЪзъ Балкана,
Заточанието си въ единъ мъиастиръ. Тая малка за-
тобиография е“ твърд. интересна, както по искре-
Еюстьта си, така и по литературното си достойнство.
5 Тя се поиииа въ София на 1912 год. прваъ
Балканската война на 82 годишна аъзрасть, опла-
(ана отъ 6 сина и 2 дъщери.
Е



Още за Оопотъ
„Разположенъ, както споменахъ, въ южнитт.

поли на Стара-планина, Сопотъ живописно се рач-
стила въ подножието на една гола рхтлина (Гра-
пето), по която амфитеатрално се изкачва съзер-
ната му часть. Дворищата и днесъ сж пълни съ
овошки и покрити съ лози: вс-Ъкой дворъ има градини,
съ благоуханни цвътя, чемишири, люлеки. Бистри
Сари течатъ изъ всички улици и дворове; чучу.
ритъ на обилни съ студена балканска вода чешми
шуртятъ и -п1зять денонощно по иегданитъ. въ
едно отъ стихотвореията въ ,Люлека ии замириса“,
В. описва една отъ тия чешми при лунното освет-
ление,ручаща на ,ГолЪиия мегданъ,“ Мато е стояла
бащината му квща:

Въ струитъ на чучуритъ буйни
Лунвитъ зари блЪщятт, играятъ-
Чучурит-ь само шумноструини

;Въ мъртвин сънь подлуненъ сънь незнаятъ. а

Спи мегданя. Зидоветв вети
Съ черни, чупени го еЪнки шарятъ,
А на свода, съ тнхъ св ьтликъ звлЪти,
БлЪднитЪ звЪзди се разговарятъ.
Нийдъ зракъ въ прозорцитъ, въ кдщята.
Ней „в прЪдъ вратитЪ-живи сЪнки-
Женоря, съсъ хчрки подъ лунатаЗлатна сж гзгВзли на сЪдЪнки.

Спи мегдавя. Чучуритъ пвятъ
Едвозвучно. Тишина. . . Но ето:
Звуци чулви зеха да се лаят-ъ -
СлЪпии Колчо свиреше съ кларнето!
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Самиятъ домъ на Базовия баща е изгорЪлъ
[прЪЗъ руско-турската война. Сега се издига друго
гадание на неговото иЪсто. Едничкиятъ споменъ,
който остая отъ старата кдща е барата. Тя и

“днесъ тече изъ двора, сьщо осталъ неврЪдимъ.
Въ едно стихотворение В. си спомня и за

”този дворъ, дЪто баща му е пушилъ чабука си:

В

Виждамъ го сега. Тамъ две
“ Чучурчето девь и нощь,

Гранкн клати, зелен-Бе
Люлеката - мила иощъ.

,Изъ попуканитъ плочи
Сж израснали трЪви,
Баричката тихо клочи,
ВЪчно в-Ъщо си иълви;

Чемиширитъ бухлати
Мждрятъ се покрай зидътъ:
Тамъ на пейката е тате,
Швлъ забуленъ въвъ димътъ

На чибука. Гжсти ввжди
Тулятъ стрггия му взоръ,
Мжжъ каленъ въ беди, примежди,
Скжпъ на сиЪхъ и разговоръ.

Мидъ деспотъ и рабъ послушенъ
На дълга и на честьта,
Въвъ гнЪва-вулканъ отпушенъ,
Въ благъ часъ - цЪла дьброта.

3
На единъ километъръ отъ града, на сЪверъ,

ЗсрЪдъ разкошна растителиоль - голЪии широко-
Зклонести орЪхи--:е гуши разваления прваъ руско-7
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турската война и криво-лЪво поправенъ монасгиръ
Св. Спасъ. Сега е той бЪдна, печална сграда, за-
пустЪлъ, безъ никой калугеръ вътр-Ъ; пртсекла е
чешмата въ травясалия дворъ; гробищата задъ
църквицата сж обрасли въ гжстъ буренакъ. Не
се възвишава надъ тЪхъ горделивиятъ гигант-ски
боръ, възпЪтъ отъ поета. Тука сж биле чудесНи
разходки въ миналото; въ празнични дни полъ
орЪхитъ на мъйастирската поляна гъижели св ве-
сели [рояци отъ миже, жени и дЪца. Била е ра-
дость. Поетътъ я привЪтствува:

привЪтъ на тебе, о поляно
Зелена, съ твойто сЪнки, хладъ,
СрРдъ рая рчйче разцъфтяно,
На горски вили клиъ благгтъ.

дъ подъ клонацитъ схизли
Дсуггрски пЪсни, викове.

. дъ вечери стоялъ съмъ цЪли
Самотенъ въ сладки блЪнове

И подъ галбата на зефира
ПЪсви си първи съмъ мислилъ -
За боязливата си лира
Тамъ вдъхновения дирилъ.

 Посветилъ е и на мънасгиря три куплета:
Азъ пакъ го виждамъ, въвъ душа си,
ОпрЪвъ до Стара-планина,
Катъ нЪкой старецъ бъловласи
Впилъ мисли въ прЪжии врЪмтва.
Чердаци глухи и високи,
Мълчи травясалия дворъ,
Стърчи въ небето тъмвий боръ
Распернлъ клонове широки.
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НЪмЪят-ь хладнитв келпи,
лв старцитъ за отдихъ сЪдатъ,
И ,древвий храмъ, въ кой редъ светии
Съ изболенн очи те гледатъ.

Задъ иънастиря са: начумЪреии и диви скали,
камънливи ярове. стръмни сипеи, съвършена про-
тивоположность на поляната. Подъ т-Ъхъ тече „Мъ-
пастирската р-Ъка“. На западъ се .б-Ъл-Ъе ,БЪлиятъ
яръ“. Гол-Ема дупка зЪе въ яра. Въ нея е станала
извЪстната хунористична сцена въ „Чичовци“.

Но най-хубавата, наи величествената картина
тука е Старадпланина. Високо се издигатъ нейнитъ
пл1зшиви върхове и чуки. Въ Вазовитъ разкази и

стихотворения често се срЪщатъ имената на тия вър-
хове: Добрила, Остро-бърдо, Петковъ-камъкъ, Ам
барица. Най-вьсокиятъ отъ тЪхъ, послвдниятъ,
влаЦЪе царствено въ пространството, издигащъ се

;надъ Сопотъ. По тия върхове В. се е често ка-

терялъ съ другари прваъ юношеството си, - билъ
,е туристъ още тогава безъ да знае. Въвхищавалъ
3се на великнтъ панорами, видени огь тЪхъ. Той и

“сега съ възторгь поздравява тия родни висоти:
О Остро-бърдо, Петковъжамъкъ,
Амбарнце, дъ вЪтрове

Отнасяли са. мойта шапка,
!7 На гости колчимъ идяхъ вамъ,
!- При вашнй видъ сърдце ми “тряпка,
! . Душа ми две като въ храмъ!

О, горди планини, дъ мощни
Орли се внятъ въ снвь просторъ,

,
" Въвъ ваш”тв пазухн раскошин

5

Нвъ пакъ проиакваиъ съ жаденъ взоръ.
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Отъ София тои пакъ вижда мислено горната
Амбарица:

-

Урви стръмни, авто спуща
Въвъ долината дълбока
Въвъ долината цвЪтуша
дъ градеца родни драме-
Орлово гнЪздо въ градини. . . 

ДЪтинство

   

   

 

    

    

 

   

Като първенецъ, Вгзовъ е билъ много га
ленъ. Расълъ е бързо на височина. Билъ е поет
палавъ" и пакостиикт. Много обичалъ да хвърл
камъни, да троши джамове, гърнета, стомнг. Та

разрушителна дтягелиость му доставяла гол-ам

удоволствие. За да го избави отъ тая страсть, маяк
му прибЪгнала до едно странно срЪдство. Въ не

бати имъ имало нзостали отъ нЪкога непотръбн
петдесетина грънци. Тя го завела тамъ и му казал
„Троши сега, чедо, всичкнтъ да изчупишъ“. С
ньтъ изчупилъ всичкитъ грънци. Подиръ това 0
викналъ да троши! На седнат му година окачи
майка му на врата му торбичка съ хлъбь, снрс
и маслини, и баща му го вавелъ на училишст
Той скоро научитъ аабуката, пишейки я сь пръс
по п1зсъиа на чина, по тогавашната ланкастсрс
метала, Вьзприемчивъ билъ и въ по горнитъ .
дЪлеиия, “

„
В. много челъ книгитъ, които чела майка

Отъ десетата си година се аалюбнлъ въ народи,
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пЪсни въ „Български книжици“, знаялъ ги на
наустъ и даже изнамирадъ гласъ на нЪкои. На из-
пититъ получавалъ първа награда. Съ изключение
на аритметиката, билъ силень по всичкитъ прад-
мети - най-много по география. Географията и
картнтъ били му страсть дълго вр-ЪмеД Той мисли,
че познава географията по-добръ отъ всъьой гим-
назияленъ учитель по тая наука. ВЪроятно Ст.Ми-
ухайловски е чулъ това, та му посветилъ духовита
зепиграма, която казвала, че“ той (Вазовъ) е „най-
[добрия географъ между поетитъ и най-добрия поетъ
межцу географитъ.

НайтолЪмата отъ дЪтинскитЪ му радости сж
Збиле голЪмитЪ праздници. Въ стихотворението

Бвдни вечерь“; той ни описва вълнението си
Дир-Вт: единъ бвднн вечерь прЪдъ нова година. На-
[атнъ пищи фвртуната. Главнйтъ въ огнището ве-
“:Еело пращятъ и пламтятъ. Баща му и майка.му
Заемани.

.? Бждвн вечеръ! Часъ безъ грижи,
Д. Часъ ва радость и утьха,
,. На поезйя въ бални кажи

И подъ богаташка страха!

Вечъ трапезата отъ баба
Съсъ тамяаъ е прикадена,
Вошевица въ кжщи лЪна
сами, болната въвъ хляба.

“"

г:“...-

.

.
Мигъ тържественъ, святъ. Баща ми

, , Измълвнддятъ убози“ --
П Сички кръствмъ се. Но въ този

Часъ е другадъ ума ми:
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Мисля моята промяна,
Мисля новитъ обувки --
Колко радостни палувки
Ще ииъаавамъ азъ зараза!
Фесчето, катъ макъ червено,
Утръ -- пръвъ пдть нааъ челото,
Сетренцето изкроево
На баща ми отъ палтото.

Тръпне му душата при мисъльта, че тая
ношь ще коли на суроваки, великата радость
на тогавашнитъ Маца. И сърпцето му примиря отъ
нетърпение да излЪзе по-скоро да сурвака.

И щастливъ, съ пуша засмяна,
Дребнитъ пари Ще крия
Въвъ кесийката басмяна,
ДЪто майка ми оши я.!

Другъ пжть, тоесть, миналата година, В. мис
денс полита въ Сопотъ и въ д-Ътинскитъ си го
дини -

Въвъ години“, когато
ЦЪлъ свЪтъ ази мои считалъ съмъ,
И по ризка въ знойио лято
Босъ изъ баритъ цапалъ съмъ!

 

„За гостната имъ стая той съобщава слЪдньот

Гостната ни 61. тогава
Съ черги шарени постлана.
Тъмничка я поиия ази,
Н» пакъ - свила и засмяна.
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Стая мила за сърдце ми
Съ зехтин си часовникъ стЪненЪ“
Съсъ топузитъ голЪми -
Събесьдникъ драгоцЪвенъ ;

Съ поблЪдвЪлтъ картини,
Въвъ кои се дълго взврахъ.
И катъ близки и роднини
Образитъ въ т15хъ намирахъ;
Съ огледалото старинно,
(Какъ кривешс то лицето!)

; Съ дъ-“гитъ полици, дЪто
Садове стояха чинно;

Съ раната, отдъ крздеше
Сладко, захарь челядь щура,
И съ поличкатв, дъ спеше
ЦЪлата литература

Българска -» купъ сиромашки
Отъ квижлета исподраии,
Отъ бкрбитъ ви ювашки
Придобили тежки рави. 

, Въ сопотската църква имало на свода и не-
?”исвнъ бЪлобрадия Саваотъ. По тоя случай В. ни
7азва:
* ДЪте бЪхъ, и вЪрвахъ въвъ Бсга,

И знаяхъ, че Той е въ небето;
Осаика Той гмаше строга.
Каквато ;: вижлахъ съ тревога
На нашия храмъ на кубето.

“а

.

ь,;

#2.-

.-

И знаяхъ, че Той, като тази
. Отъ плъть е, и слуша, и вижда,
?“

”

И .Дшо“ му казвахъ тогаш,-
г Че люби, гърми, ненавижда
|

Отъ своя прЪстолъ отъ елмази.
.
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Впечатления отъ училището
Вазовъ нн прЪДава въ живописенъ видъ впс-

чатпенията си отъ живота въ (опотското училище,
кола е бипъ още въ отлъченияга:

Въвъ шкопото борби, викъ, прахъ, крясъци, глъчкн,
ЗатуптЪли търди и п амнали лица;
На чешмата въ коритото д;Ъновн пръчки
Натопеви за бЪснн дЪца.

Бтвгъ, игри изь гробоветъ въ двора църковни(Кой ги съ камъни тЪхъ не дучи и не би?)
Шумъ отъ плачове дЪтскн и пЪсни тръмовни,
И книжа изпотранн въ барби.
И бръмчежъ отъ уроци, заучвани гласно,
Строгнй пакъ на учителя сприхавъ, гнъвливъ..„
Какъ това е печално, но какъ е прЪкрасноВъ паметьта, катъ сънь здатномъглнвь!

Спомняйки си ученичеството въ класното учи-
лище, В.. съ героична откровеность ни разправи
нЪкои свои грЪхове тогава, длъжими на естестве-
ното ну отвращение отъ цифрить:

По скалитъ стръмни нашъ пропасти пазим ь.
Въ пропастнтъ громко бухтятъ водопади.
Ние сме орлета крилати и млади,
Жар ни за свободни кафеви мразимъ.
ЦЪчъ день изъ Бачкааа ний тъи ще се губимъИзъ дебри незнайни-по скали ще дрЪмемь,
За общи нашъ тамъ киселецъ ще скубимъ,
Но яремт школски н15ма да приемемъ!
БЪгъпци сне: този оть язика турски,

уги “т,-т? *укъ миренъ да бжде."едцу"
афиши! фини» та на даскалъ Пандурски-5 И В патката; мене е пропжди.

РУСЕ   
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Трайни впеЧатления е оставилъ въ душата
му класниятъ учитель Партений Бвлчевъ, руски
семинаристт, за които на разни мвста ни говорисъ симпатия. И днесъ той пакъ му посвещава нЪ- 1колко стиха въ „Люлека ми замириса“.

Виждамъ го гега съ любовь прг звателна
Този милъ, доб»рь и пълноликъ „човткъ.
Помня говора му полуруски, мекъ,
И рЪчьта му жива. увлМателна;
Част ). четенить оди на Державина,
Расказитъ му, (рвдъ самия урокъ,
За .краль Лира илъ за нЪкой гръцки богь. . .
ДрЪновицата на сто,-.а му поставен-*;

Строгостьта въ очитъ му прЪдъ насъ изписана,
Првдъ епитропа усмихнатий му ликъ,
Шубата му руска съ бобровии вратнйкъ,
Цала отъ тютюна омирисана.

Това училище диесь не сдществува. То е
било на два ката и се е бЪлЪяло на най високото
мЪсто „на ржтлината сЪверно отъ града. То се е
гледало отъ далекъ и то е гледало“ Ципата вели-
кол1=пна стртшска дотина, веригата на СрЪдня-гора,
и задъ нея прЪьрЪженото дахечио пловдивско поле.
Въ широката ограда е имало стара, наполовина по-
тънала въ земята цтркьа, нешма, обширни гробища
и просторно .мЪсто за игра на дъната. Сега и
църква, и чешма, и гробища, и ограда сж “изчез-
нали. .Пълна пустошь е тамь Отъ училището сак
оцЪл-ьли с. мо части отъ“ стЪиата на долния катъ съ
отвори въ тЪхъ на изчезналитъ прозорци. Тя въ таа-
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къвъ видъ дава впечатление на стЪна отъ разру.
шенъ замъкъ съ зжбци. Това училище е пуснало
изъ България около стотина учители.

Задъ училището се простира до самата Стара-
планина голата, лексхълместа поляна „Трапето“,
обично мЪсто за игра „на роби“ на учениците.
Тамъ В. е надминувалъ другаритъ си съ своя
неуморимъ бЪгъ. Единъ километъръ на истокъ
слазя изъ сърдит-13 на планината рака Сопотница.
Тя се слуша изъ дтлбоки скалисти проломи на тв-
колко ттнки водопади, бухтящи въ пЪнливи ви-
рове. Най голЪмия отъ тия вирове: „Черниятъ
гьолъ“, е билъ любимата баня лЪтно врЪме на хла-
пацитт,“ въ тсва число и на поета. 

Напоферъ и Пповдивъ
Ситацъ като свърши учението на 14-та си го.

дина, баща му го тури иа дюкяна си. Но Иванъ
Иванъ само четеше книги, каквито му попаднаха
на ржцтттъ, живописваше Крали Марка и Муся Ке-
седжия на“ голЪми хартии и ги лЪпеше по дюкяна,
а отъ него малко се инпрссуваше. А щомъ се
освсбодеше, аатваряше се въ кшци и цЪлъ день
поглъщаше книгитъ. Баща му намъри че той е
много затворенъ, саможивъ по висша степеньи 613-

гаше отъ хората. За да се „напракса“ той го пра.“
ща една гадина „подидаскалъ“ въ Калоферското
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училище. То било снабдено съ богата библиотекаотъ руски и френски книги. Въ нея В. се затва.
рялъ по цели дни да чете руски книги .. въ Со-потъ учительтъ Партений прЪподавалъ и рускиязикъ.

.

Въ училището Б.жив1зялъ заедно съ класнияучитель, Павелъ Свйковъ, сопотненецъ сатщо, въ
библиотеката. Този Савйковъ 615ше поетъ. Той ииалъобичай та става нощта и наиЪтнатъ съ палтото сипишалъ стихове. Лежашиятъ на другъ мендеръ Ва-зовъ го гледалъ очудено, какъ брои итащо на пръс-титъ си. По молбата му, Стайкова му прочелъединъ денъ едно свое дълго стихотворение. Равно-
мтриата и плавна рЪчь на Свйковъ му се усладила.Оттогава В. добилъ внусъ къмъ стиховетъ. До то-
гава се ги прЪскачалъ като ги срЪШнялъ въ .Оге-
чественния Записки“. Засладенъ отъ Свйковитъ
стихове, тсй захваща да чете рускитъ стихове на
Пушкина, на Лермонтова. За неразбиранитъ думиискалъ обя нения отъ Фингова, учитель тамъ, въс-
питаникъ на иоскоВския универснтетъ. На самия
Сайковъ той гледалъ, като на единъ гениаленъ чо.
вЪкъ. Да пише такива звучни и гладки стихове!
Това н1зшо сее струвало Вазову непостижимо мъчно!

Завърналъ се вь Сопотъ слЪдъ една гоцина,
В се. заловиза стихотворство. Тогава не сжществу-
ваше още никакво рдкбводство по това искуство
та В. нЪмалъ даже елементарни понятия по него.
Той помни и днесъ два първи куплета отъ едно
стихотворение за царь Круша.
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Било е врвие, далечно врвме,
Кога на тозъ свЪтъ сжщесгвувало
Свободно царство отъ славна племе,
То България се именувано

То било въ туи првкрасво мвсто,
Въ Което вие живЪемъ днесъ:
Ахъ! то било наш,то отечество,
Което изгубило првжвата си честь.

Но това стихотворение било първиятъ му
стихотворенъ опитъ. Вазовъ си спомня първин куп-
летъ отъ друго едно: ,ПрЪславскитв развалини“,
дЪто се вабЪлЪзва прогресъ:

"

Првзъ ясна ношь изъ самичакъ ходяхъ
- Изъ ПрЪславскитъ жадни развалини

И замисленъ подъ луната бродяхъ
Изъ спомени за славнитв години.

Но В. не биль никога въ ПрЪславта, ни день,
ни пошт.!

.
-

СлЪдъ нвиолио мЪсеца баща му турилъ край
на тая литературна дЪятелность: испратилъ го въ

пловдивската гимназия при Груева, главно, за да

научи турския и гръцкия езици - тогава нужни
за търговията. Но той неохотно се занимавалъ съ

тия ивици. а се заловилъ съ изучването на френ-
ски, като пт,-взет, съ помзшьта на ръчнииа почти

цвлъ .Телемаха“. Учитель по този язикъ билъБог-
данъ Горановт. Той съ въодушевление четилъ на

ученицитъ си стихотворения отъ Ламартииа и Бе-

ранже. В. билъ обаянъ отъ тия поети и захванал-ъ

таиъ да пише несръчни стихове. Но на испита,
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авто случайно присжтствувалъ баща му, той се неянилъ. Разсърдениятъ му баща го довелъ въ Со-потъ и пакъ го турилъ на търговията си. 
Периодъ на творчество

Но синътъ 615 рвшилъ да стане поетъ! ТояСжйковъ го билъ заразилъ! Той пращеше по ба-
.

. шинитъ си тефтери само стихове. Когато баща мувидъ това, той му извика гнЪвно: .Тия дивотии, 7авто ги пишешъ, ще те нахранятъ ли, бе магаре?“Отъ тогава поетътъ пишеше скришоиъ, нощноврЪме, самъ, при свЪтлината на огарека, въ еднамалка тъмна стаичка, влажна, съ поцгизнали отъ.
мократа стени, които му оставиха за споменъ идо день днешенъ единъ хубавъ ревиатизъмъ вълЪвня кракъ.

Майка му тайно насърдчаваше наклоностьта
му къмъ поезията,"съ рискъ да ги навл1.че гнЪвана своя мджъ. И когато Вазовъ по обичан си
отиваше въ ревматнчната стаичка да пише стихове...
НО 118 оставииъ НЕГО да говори:

СлЪдъ вечеря пакъ, незнайно
Отъ баща си, тичахъ тамъ
Майка думаше ми тайно:
„Ако нЪмашъ свЪщь - да дамъ!“.

Въ Сопотъ той вече има на рязка Славейковата
„Сити.-на китка“, отъ които знае наизустъ цвли
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стихотворения. Но едно нещо го озадачва: защо
неговите собствени стихове сад тъй грапави и спъ-

нати и тъй мдчно се четатъ (той ги пишеше безъ

никаква просоция и броеше на пръсти слоговетЪ),

а Славейковитъ отива-тъ гладко, имать музикал-
ность? Наколко мЪсеца той си би главата по тоя

въпросъ. Най послв откри техниката на Славейкова.

Еврика! Това откритие даде иовъ тласъкъ на поета,
и той записа стиховете си съ увЪреность и въо-

лушевление.
Робъ на мойто вдъхвовевье,
Нижахъ песни, ст хове,
Катъ че вършахъ прЪстжплевье -
Се въвъ нощни часове.

И редяха се тетрадки
На душата ми съ плода,
И нощитъ бЪха кратки,
И приятевъ 615 труда.

. (,Люлека ми замириса“).
Темите му беха най-различни. И Природа, и ,

любовь, и моми, и описания, и кмугерици. и сатири, ;

и еротика. Отечеството идеше най-после. . . Той
не намираше още пжтя си. Той се търсеше. По-
слъ, той се намираше подъ влиянието на четените
чужди псети, особено много подражаваше на. сла-

дострастния Парни. Едничкото свестно нЪщо, което
постигна, то браше изглаждането на стиха си, по ит.?
кога до виртуозность.

Но прваъ това време младата душа на В. не
се храни само съ стихове. Това време е врЪме на
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най-интензивенъ животъ, богатъ съ най-разнообраз-ии впечатления: веселбим лудуяания съ другаривръстници, разходки изъ околноститъ и скитанияизъ Стара-планина. Пасни; шумни и евтини пир-шества подъ сЪнкитъ при манастира“) Той е жив-
нерадостент. Той дЪли душата си между поезията,любовьта и дружбата.

Особено са приятни разходкитъ при мъ-
иастиря:

0 мънастирьо. милий катъ,
Шо дни ми нежни си гледалъ,
Като зафиря да текжтъ ,
Дадечъ отъ грижи, скръбь и жалъ!*)

:
И къиъ самия Сопотъ съ прЪкрасната му

; природа:

Прийми любезний ми привЪтъ, .

ПрЪкрасвий, поетичний край,
И нека вЪчво за напрЪдъ

; Туй обаявье въ тебъ да трай!*)
. Сопотъ ще баде засегнатъ само слЪдъ нъ-
Тколко години отъ революционната вълна, а сега
Гсилит-Ъ и енергията на младежите. се харчатъ въ
пустъ и разгуленъ живот-ъ. Никакво идейно тече-

,“ние не ние още да раст-ьрси духовата, да ванииае
умоветъ. И стиховетъ на В бъха като ЖИВОТЗ:
Елени, или безцЪлии, безсъдържателни.
[

!

 
1) Силистра-йоду въ ,Подъ Игото“.

, *) Изъ стихотворението писано въ 1870 г., сетадодо днесъ иенапечатано.
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Огъ свЪнливость той не четеше никому сти-
хотвореииитм си. Това стеснение се превърна у
него на навикъ, които съ редки изключения, го
иенгпуша и до день днешень.

И той се пишеше стихове, предназначени
отъ сжцбата да станатъ на непель въ сопотскня
пожаръ... » ,

Случайчо двайсетина еротични и несрдчни
стихотворения отъ тоя периодъ, опитали въ пот-
писъ у единъ неговъ приятель. те се появиха пе-
сеть години по-послъ въ (барката „Майска китка“.
За нея В. не може да си прости, че я иапечаталъ.
За тая сбирка майка му му испрати гиЪвно писмо
съ люти укори!

“ 
Любовь

Въ .Люлека ми замириса“ В. си припомня
за любовни прЪживЪвания и възторзи, изпитани отъ
крЪхката му пуша съ всичката сила и очарование

. на вацъфгЪла пролив. Стихотворенията съ тия спо-
мени св може би найжубавитъ нЪща вь целата
Базова лирика. Ето едно отъ тЪхъ:

Изъ съсМната градина
Люлека ми замириса
Умъ далечъ назадъ замина
И сърце ми болно сви са:
Върнахъ се въ цветуща младость.
СЪТНХЪ трепети и сладость. *

Люлека ми замириса.
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СЪтихъ всичко, що вечъ няма,
Шато въ и вече скри са:
Ний разхождахме се двама
(Какъ душа ми се униса!)
Въ майска вощь подъ дървесата.
СвЪтеше прЪзъ тЪхъ луната.

Люляка ми замириса.
Колко думи страстни, нЪжни
(Ахъ, сърце ми сладко сви са!)
Тамъ при картопитъ етажни!
А зефирътъ заразниса
Миризъ люлековъ къмъ вази-
Огъ любовенъ дъхъ талази --

Люлека ми замириса.
Дълго ходихме двамина
Изъ заспалата градина.
Моята душа упи са
На живота съ аромата,
Лунниятъ свътликъ исписа
СЪнкитъ ни по земята,

.

Люлека ми замириса..
Вь своя :юбовеиъ копнежъ, той се скиталъ

вечерь, самотенъ подъ орЪхитъ на иънастирската
поляна. Таиъ мечтаялъ, мислялъ унесенъ,

Илъ на мълчсньето дълбоко
Сърдечни тайни прЪдавалъ *
И на любимата високо,
Високо името викат!

Въ друго -- В. ни описва срЪшитъ си
съ любимата. Той, въ градина "пакъ, искаченъ на
една смокини до вида, си говори съ нея, показала си
също главата отъ другата страна на вида:
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Как-ь плавателно-планина
Тя озъртате се томъ, .

Какъ лицето й да красиво,
Цвьтевцето миризливо
Какъ присЪгахъ да и ми.!

Магдалина, Магдалина

СрЪЩи крадени любовни
На души, очи, лица,
РЪчи, погледи гальовии,
Сладки мигове чаровни
За разтупаНи сърдць!

Магдалина, -Магдалива

Смоквата и днеска трап,
Трай и глухата градит,
Но дъ фръкьа оня най-
Двайсетата ми гоаина?
И ти вече се замита,

Магдалина, Магдалина!
/

Въ друга п-Ъсень поетътъ съ тжга говори за
нЪкоя дЪвица, която той любилъ и която другъ
ВЗЕЛЪ :

Спомнямъ си и днес-:. за нея,-
И въздишкитъ а тайни,
И градината, на, въ мрака.
Сетаьо си ,погсти“ казахме,
Въ сетня срЪща подъ клонакг,
да на мойта гржцн заплака,
[Пато двамата плакахме.
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Борътъ
Всичко това б1вше прваъ годинитъ 1868-

1870. Поетъ тайно, той явно баше търговецъ и
помагаше по силитъ си на баща си въ търговита
му. Баща му, за да го приучи на работата си, води
го по хасковскигъ села въ Родопитъ за купуване
тютюни, води го въ пл1звенско па ку 1уватъ вълна,
воли го въ Карлово да купуватъ м-Ъшини отъ та-
баЦнтв турци; връзваха ленкове съ тая стока и
съ гайтанъ, които изпрашаха за Влашко. А той
се събираше нови теми за поезия. Отъ пжтуването
си до село Буцувово въ Родопитъ, В. донесе иде-
ята за стихотворението .На/една майка селянка“
(напечатано послъ въ „Препорець и Гусла“); при
пжтуването по плЪВенското поле хрумна му иде-
ята за поемната „Видулъ“..

ПрЪзъ 1870 г. една случка упражни - силно
влияние на В. и възъ самата му писателска сжаба.
Една ужасна буря искърги исполинския манастир-
ски боръ, възпЪнъ по-послъ отъ В. Падането на
гиганта бЪШе Мало събитие: сичкиятъ Сопотъ се
стече да види поваления трупъ на вЪковното дърво;
много жени плачаха. И В. 615 потресенъ отъ това
зрЪлише. Безъ бора манастирътъ погрознъ, стана
като обезглавен-ь! На тия емоции се плътни и сти-
хотворението му ,Борътъ“, написано и нанечатаио
послЪ, „Борътъ“ изъ единъ пжть му спечели името
поетъ и общо признание на поетически даръ. Безъ
това стихотворение, което порази въображенията,



В. дълго още можеьби щЪше да се бори съ писа-
телската неизвЪстность. 

Другари
Кои са биле другзрвть на В. пртзъ момчеш-

ката му възрасть? Естествено, младежитв, негови
връстници, и учителитв.

Наи-близкитъ му приятели биле двама: д-ръ
Тодоръ Кошниковъ и Никола Ивановъ (л-ръ Соко-
ловъ и Николай Недковичъ въ ,Поцъ Игото“). Пър-
виятъ билъ бивши турски воененъ фелдшеръ въ
некои таборъ кант» Черна Гора; но въ Сопотъ го
нарекли докторъ. Знаялъ грт цки и италиянски. По
послв разпаленъ патриотъ и близъкъ приятель на
Левски.

Малообразоваиъ, но добрвкт, жизнерадостенъ
и хубавслект. Като знаялъ много добръ турски
стариятъ бей-администраторътъ на Сопотъ -- го
направилъ домашенъ лвкарь. Младата жена на ста-
рия беи се уви-Била въ хубавия фелдшеръ. Спом-
нете си Печтефриевица и Йосифа... Само, че со-
потскиятъ Йосифъ не устоялъ на искушеиието...
И колко пепсрливи шепоти ходили отъ уста на уста!

В. и той биле почти нераздЪлии. По такога
слободията ги хващала и нощта гьриЪли съ пищови
изъ докторовия куиинъ, за да смущаватъ нощната
стража.
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Вториятъ младежъ билъ много по просвЪтенъ,
, веселъ, духовитъ и толтмъ шегобиецъ*). Само нему
, Вазовъ четялъ стихотворенията си, които той, било

отъ приятелство, било подиепрширчивъ вкусъ, нами-
Т ралъ хубави. Той именно снелъ прЪписъ отъ тия
* стихотворения, изгоръли по послъ.
!

Той знаялъ отлично гръцки и четялъ въ
. прЪвОдъ на тоя язикъ френскитъ романи. Вь весе-
*литт, бесЪди той давалъ тонътъ съ своята остро-
уина рЪчь. Ецърь 4." доста пьленъ, той ииалъ при-
лика съ маршалъ Базеиа, станалъ популяренъ
„отзъ френско пруската и-Иня. По н1=кога В. и
маршалъ Базенъ пишели тайно сатири противъ и?»
кои мразенъ чорбаджия. „ 

Бащина нжща
Бащината кжща на В. била едноетажно ада-.

ние отъ четири стаи и единъ зимникъ. Тя гледала
на югъ-ит мъ единъ високъ грозенъ зидъ съсЪдски,
грубо измазанъ съ глина Небето могло да се вижда
само отъ двора, койго опасвалъ кжщата отъ югъ
и западъ. Половината отъ тоя дворъ била покрита
съ лози, които лЪтосъ му държЪли прохлална
стика. Подъ тЪхъ шурттло чучурчс изъ сопка

**“) Никола Ивановь слЪдъ освобождението бъ со-
фийски окржженъ управитель.
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и текла баричка по дъгжината на Медия дворъ.
До съсЪдския зидъ имало високо люлеково дърво,
при което лЪтно врЪме вечеряло семейството
при свЪтлината на фенеръ, окаченъ на единъ го-
л15мъ клонъ; послъ - оцърче, д1зто бащата СЪ-

далъ по халатъ да си пуши чибука, послъ редъ
толЪми чемишири, вЪчно зелени. Тъ фт рляли весела
нотка въ скромния дворъ. Когато семейството много
нарасло. и кжщата станала т1зсна. баща му пос-
троилъ на западния край на двора нова двуетажна
каща, чиито прозОрци гледайки надъ лозитЪ. ярко
блЪстЪлн отъ лучитъ на слънчевия изгрЪвъ. За това
мило на сървцето му жилище и дворъ В. възди-
шалъ по послЪ.

Дъ оня мили домъ съ ж.розорЦн чисти,
Въ които утромъ слънцето блЪстеше?
дъ китната лоза съ зелени листи,
Коя вадъ двора весело висЪше?

дъ чучура съ вълни шумяши, свЪтли?
дъ чемиширитъ бухлат, .гжсти ?
Гласътъ на перяститъ будни "п-Ътли.
Сребистии внкъ на птичкитъ чевоъстн?

Въ старата каща гостната стая наричана .соо
бата“, дръпната потавжтръ н прЪхлупена отъ ши-
рока стр-Ъха, В. е описалъ доста подробно въ ро-
манътъ си „Подъ Игото”; прЪдъ нея имало сай-
ванче съ ставалише- за гости. СтсЪдната и стая
„дългата соба“, съ желвзни прозорци била важна по
това, че тамъ стоели голЪми зелени сандъци --
и въ тЪХъ едннъ съ паритъ и скжпоцмностнтв,
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който при отварянето звънтЪлъ, и че на стЪНата и
иисяла бащината му крива калдчка; съ нейното ос-
трило 8. още Мате: сЪкъчъ въ въздуха невидими
турски глави. Тамъ билъ окаченъ и образа на цар.
ствуюшия тогава султаиъ Абдулъ Меджид-ь, комуто
свирЪпиатъ малъкъ патриотъ изболъ очит1з!

Вь зимника се прибирало семействого зимно
врЪме на топло. Тамь се готвяло на огнището,
тамъ се слагала трапезата, тамъ дЪцата при мъждее
ливия свЪтликъ на Циганско каидило, окачено на
чертата на камината, четяли уроцитъ си.

До тоя зимникъ билъ килеръ, д-Ъто се из-
силъ въ нощеви хггЪба --вс#.ки день по 10 самуна!- и отъ килеря се влазяло въ съвсЪмъ тъмно
скривалище, наричан: „бездна“! То вдъхвало на
нашата спасителенъ ужап: тамъ майка имъ ги за-
тваряла, когато много буйствувади.

Отгоръ на зимника стояла стаичка съ про.
зорче към-ь двора. Въ нея В.обитавалъ и си умчилъ
уроцитъ На врачката и бг-ЛЪ залЪпМъ надписъ:

”стая. сирачъ одая (1) На бвлия кумннъ на по.
крива той исписалъ пЪтелъ. за да се вглежаатъ и

удивлява гъ минувачитъ отъ длицата. До тая стая

допиралъ дюкянътъ, украсяваиъ отъ знаменитата
картина на Крали Марка и Муся Кеседжия съ мус-
таци половина аршинъ дълги - пакъ собствено

произведение на сопотскиятъ Рафаело.
Най-поста, до вратнята стояла уединена ста-

ичка съ прозорецъ на питам„писарницата“. То било
търговското писалище на баща му.
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На ст.,веръ задъ кжщата се издигалъ фантас-
тическия домъ на състава имъ Хаджи Лилка („Хаджи
Ахала“), отъ терасата на който философътъ, когато
бипъ пиянъ, сипялъ гърмогласно своитт, остроти и
афоризми. -

,

. , * "

Всичко това “станало на пепель пр-Ъзъ руско-
турската война.

.

“

„

При едно посЪшение на родното си мЪсто
сдЪдъ дълги скитания по чужбина, поетътъ е об-„
зетъ отъ мрачна таага при зрЪлишето на останките
отъ бащината му нашта и оная на градеца, чиито
образъ дълбоко се запечаталъ въ душата му:

Охъ, не за радость, не. и за растуха
При тебъ дойдохъ, о бащъно огнище,
На мойто ддвтство люлКо вече глуха.
На мойта младость жадно неделище!
Печална гледатъ тЪзъ останки прашни,
ТЪзъ срутени стЪни, грамади, ями,
ТЪЗЪ дупки съ бурени обрасли, страшни,
Кадъ гробове запали подъ крака ми.

Ахъ, “дъ оградата оная Мила,
Дъ раснахъ, пЪхъ, мивувахъ дни благатки
1115 зрЪейшс мойта младостъ, умъ и сила ,

Подъ толкова любовь и грижа сладки?

,

Не видя Нищо! Всуе азъ блуждая,“ „

И кжта, дъ пръвъ пжть видьхъ небето,
Уви, едвамъ азъ мога да позная,
И то. по свиването на сър щете!

(„Родно пепелище“)



Напоено съ сжшата тжга и съ сжщата лю-
бовь е и стихотворението „Кжпина“ “

СлЪцъштолкова гоцини
И скитане злочзсто,
Азъ пакъ се живъ завръщамъ

.

Въвъ родното си мЪсто.
.:И всичко пакъ намирамъ

Красиво. разцъфтяло:
Отъ мойтъ мили само
Сатана не е остало.

Пакъ тъй е планината
Величествена, дива,
И вЪтърътъ "полюшва
УзрЪялата нива. „„;
И видя пакъ хармавя,
Дъ скачаше хорото
И черната кжпина
При входа на селото.-

Та още трай, чернЪй се,
Външни врЪмеаата,
Като тжга зарасла
Дълбоко втвъ душата. 

За Влашко
Права пролЪтьта на 1871 толина произлте

пр15ломъ въ Базовия животъ: чичо му Кирко Ва-
„зовъ отъ Олтеница го поиска за свои помошникъ въ
"търговията си съ". жита. Бащата дълго се колеба, па
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май Подиръ рЪ-ши да го изпрати при брата си въ
Влашко -- негли тамъ ще се зарази отъ търговски
луХъ и да стане търговецъ .- ИДеЩГЪ на бащата..

Уви, той .се лъжеше! И синъ му се лъжете,
като 61; помислилъ, че наистина може да стане те-
ЖЪКЪ търговецъ въ Влашко, съзнавайки, че съ тесни
не се живЪе, както му думаше баща му. Но:

Спирай изгръ пане блика;
Спирай въ-пръ да не вЪй,
Искаи болка да не вика
Или младость да не пън!

(„Будна нощи“)
И Вазов-ъ стана онова, което трЪбзаше да

стане. -

4

„

Прйзъ два дена прЪди заминаването си В;
ходи да се прости, и съ кого мислите?-съ всичкити
тъста, които 615 обикналъ: и съ планината, и съ
сЪнчестата мънастирска поляна, н съ волопадитъ,
и съ училището. Постът за пос/къденъ пвть м.гра-
дината Всичко мило обходи, съ всичко сепростит

Една ранна сутрина баща му, майка му, брат
тата му и други роднини и съсъди, повече .женид
го изпратиха иавънъ града, на кжра до Плачи -,-Р

ОрЪхче. Подъ тоя уединенъ орЪх-ь обикновено из
пращаха ония, които заминуваха за Влашко на не
чалба. Когато испращачитъ стигнахадо Плачи-
ОрЪхче, и настанаха прощавкитъ, зала-„ха се стл3т
по лицата. Просълзи се и твърдиятъ му баща, ко
тото никога до сега“ не 61; зйдЪлъ да плаче. ТИ:
сълзи на баща му страшно нокъртиха Вазова (по.
послй той ги въспъ въ стихотворението ,Всесил
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пит-Ъ ста-яви“ напечатгпо въ Перионическото списа-
ииг.) РонЪше сълзи и майка му, като челова е по-
спЪдня рази-„ла. Внезапно се разхълца неодържимо
и една млада испрашачка... Никой освЪн-ъ Базова
не разбра тоя плачъ. Стрипето му се сви... Но
трЪбвгше да се пжтуна. Н»: мога почцобръ да
опиша тая сцена на разцЪла съ всички близки и

мили, отколкото да приведе. тукъ стихотворението
,ПлачИОрЪхче“, написано точно слЪдъ 50 години:

Плачи - .ОрЪхче! Колко плачъ
И сълзи тамъ подъ твойтъ клони,
Кога по хладевъ утренъ здрачъ
Млад-ь пжтникъ тръгвалъ пжть да гони
Къмъ други, чужди небосклони!

“ Аз» спх мнямъ пакъ съсъ трепетъ новъ
“ И мойта съ моитъ раздяла -

“Какви сълзи.- каква любовь
“ИзлЪви тамъ, и така цяла!

И виждамъ майка приблтдняла,

И ликътъ бащинъ наскърбснъ,
И (:миаоеата китка Злата,

:.
Благосаъ виитъ вьзъ менъ

1

“ ИзврЪли топли изъ душата
=

“

. Съсъ топли сълзи по лицата.

Пръхти натварекиятъ ковь.
?

” На пжть! Отъ ближната джбрава
Испрашамъ сетшй си поклонъ

,На сичко, що любихъ тогава,
И чухъ какъ майка зарицава!

!

6:

!

Изъ пътя го застигна, на конь, приятельтъ
му Кошниковъ. и го изпрати до Кгрнарскиаханъ.

в:
„

Край
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