
ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ
ДА СЕ ЗАВЪРНЕШ...

Да се завърнеш в бащината къща, 
когато вечерта смирено гасне 
и тихи пазви тиха нощ разгръща 
да приласкае скръбни и нещастни. 
Кат бреме хвърлил черната умора, 
що безутешни дни ти завещаха — 
ти с плахи стъпки да събудиш в двора 
пред гостенин очакван радост плаха. 
 
Да те присрещне старата на прага 
и сложил чело на безсилно рамо, 
да чезнеш в нейната усмивка блага 
и дълго да повтаряш: мамо, мамо… 
Смирено влязъл в стаята позната, 
последна твоя пристан и заслона, 
да шъпнеш тихи думи в тишината, 
впил морен поглед в старата икона: 
аз дойдох да дочакам мирен заник, 
че мойто слънце своя път измина… 
 
---------------------------------- 
О, скрити вопли на печален странник, 
напразно спомнил майка и родина! 

ПОМНИШ ЛИ

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! 

ЧЕРНА ПЕСЕН

Аз умирам и светло се раждам - 
разнолика, нестройна душа, 
през деня неуморно изграждам, 
през нощта без пощада руша. 
 
Призова ли дни светло-смирени, 
гръмват бури над тъмно море, 
а подиря ли буря — край мене 
всеки вопъл и ропот замре. 
 
За зора огнеструйна копнея, 
а слепи ме с очите си тя, 
в пролетта като в есен аз крея, 
в есента като в пролет цъфтя. 
 
На безстрастното време в неспира 
гасне мълком живот неживян, 
и плачът ми за пристан умира 
низ велика пустиня развян. 

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. 


