
Дора Габе 

СТЕФАНЪ КАРАДЖА 

 
Разправятъ, че раненъ, изнемощялъ,  

тебъ вързали по гръбъ въ една каруца, 

(ранената пантера е опасна), 

съ затворени очи. 

Плющꙓли са камшици, 

крещели заптиета 

и хората наоколо се сбрали. 

 

По Търновските улици вървꙓли 

следъ тебе хората, 

а мъката имъ толкова тежала, 

че ги не стрꙓскалъ нито викъ, 

ни плꙓсъка на турския камшикъ. 

Далечъ, извънъ града те изпроводили,  

                                      войводо! 

 

Ей, Стефанъ Караджа, ранена млада душо,  

Развързаха те, дигнаха на гръбъ, 

и носятъ те въ зандана . . . 

До днесъ те помнятъ въ Русе на мегдана, 

кога отвори слепнали очи 

и рече: „Боже, доживꙓхъ 

       да яхна турско заптие“ ! 

Разбꙓгали се хората отъ страхъ! 

 

До днесъ си спомнятъ въ Русе на мегдана 

       черното бꙓсило 

       донесения трупъ 

       довлеченъ, окаченъ насила.  

Сдървена бꙓше твоята уста, 

Не можеше да викне: „Боже доживяхъ  

да видя следъ ссмъртьта си, че ме смꙓтатъ 

                                                                        живъ 

и водятъ пакъ на смърть !“ 

 

Далечъ  е Богъ, земята е широка, 

а времето тече и Дунава се лꙓе . . . 

Надъ твоя гробъ мъничка птичка пꙓе . . . 

 

Хайдушка душо, Стефанъ Караджа,  



ти нямашъ гробъ ! Защо ти е да имашъ ? 

Въвъ наща кръвь кръвьта ти се изля, 

въ очитꙓ не е живия ти огънь. 

Когато сме завързани, ранени – 

и ние знаемъ сѫщо да мълчимъ, 

и ние знаемъ да крещимъ на брата: 

„Раковски, спри, ще ти строша главата!“ 

 

Хайдушка душо, Стефанъ Краджа, 

отъ свойта лудость само не ни даде ! 

Единъ денъ, казватъ, пꙓлъ си до зори 

хайдушки песни въ черния занданъ. 

На зарантта те взели за безуменъ 

и вмꙓсто смърть, получи свобода. 

Отъ тая лудостъ искаме сега, 

да можемъ като тебе отъ сърдце да пꙓемъ, 

да пꙓемъ не отъ мѫка,  

да пꙓемъ не презъ сълзи, 

а отъ крилата, надчовꙓшка воля, 

и отъ запаленъ огънь въвъ гърди, 

та като тебъ да минемъ за безумни, 

за да отворятъ нашите врати. 

Ей, Стефанъ Караджа, 

                         войводо! 

 

 

 

 

 

 

 

 


