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 Добри Чинтулов 

Стани, стани, юнак 

балкански 

Стани, стани юнак балкански  

от сън дълбок се събуди, 

срещу народа отомански 

ти българите поведи! 

   

Че сълзи кървави пролива 

във робство милий наш народ; 

високо той ръце простира 

да го избави вишний бог! 

  

И тъй ний много претърпяхме, 

но стига толкоз да търпим, 

да бъдем пак, каквито бяхме, 

ил' всинца да се изтребим. 

  

Докога, братя, да се губим? 

Защо да се не съберем? 

Така ли вечно ще се трудим 

и в робство всинца да измрем? 

  

Я вижте, братя, погледнете 

на ближните нам племена! 

От тях добър пример вземете 

как си прославят имена! 

  

 
Източник: http://www.slovo.bg 

 

 

 

Станете, братя, вий станете, 

начало покажете вий; 

и сабите си запашете, 

и помощ ще ви се яви. 

  

На помощ сърби, черногорци 

със радост ще се затекат, 

а и от север храбри руси 

тозчас ще да се появят. 

  

Догде е мъничка змията, 

елате да се съберем! 

С крака да ѝ строшим главата, 

свободни да се назовем! 

  

Да стане лева наш балкански, 

от него вятър да повей, 

та полумесец отомански 

под тъмен облак затъмней! 

  

Да си развием знамената, 

да светне нашата земя, 

да си прославим имената, 

да гинат турски племена! 

 

http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=155&WorkID=4229&Level=2


Вятър ечи, Балкан стене 

Вятър ечи, Балкан стене, 

сам юнак на коня 

с тръба зове свойте братя: 

всички на оръжие! 

  

Дойде време, ставайте, 

от сън се събуждайте, 

доста робство и тиранство, 

всички на оръжие! 

  

Който носи мъжко сърце 

и българско име, 

да препаше тънка сабя, 

знаме да развие! 

Стара майка се прощава 

със сина си 

Прощавай, синко, много здраве, 

едничка рожбо на светът; 

така съдбата нам направи 

син с майка да се разделят. 

  

Това ли чаках аз от тебе, 

откак си още малък бил, 

та сега в мойто старо време 

в път дълъг си се наредил? 

  

В страни ти чужди ще да идеш, 

къде ти сочи съвестта, 

светът и хората да видиш 

и да си търсиш там честта. 

  

Но мислиш ли ти, рожбо мила, 

че ще да имам аз покой, 

кога от старост и без сила 

любезний образ спомня твой? 

  

 

Песен: https://www.youtube.com 
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Ако да видя буря страшна 

със силен дъжд да завали, 

то моята душа нещастна 

от страх ще скоро затрепти. 

  

Ако трескавицата слушам 

и страшен гърмел да гърми, 

то аз със страх голям ще думам: 

ах, сега де ли е син ми? 

  

Когато овците заблеят, 

играят, тичат по поле; 

когато птичките запеят 

под синьо-ясното небе, 

  

ще думам аз: ах, птички, овци, 

и вий си имате деца, 

при вас играят ваште рожби, 

но мойта в чужда е страна! 

https://www.youtube.com/watch?v=gZPrUKFpgrg
http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=155&WorkID=4239&Level=2


  

Кога се вече ти находиш 

по чуждостранни градове 

и в тази къща пак си додиш, 

кой ще ти помощ подаде?  

  

Къде е мойта майка мила, 

роднините ще питаш ти, 

но само нейната могила 

тогаз щът ти покажат тий. 

  

Душата ти не ще забрави 

това, що ти хортувах аз. 

Върви, носи си много здраве 

и споменувай пак за нас. 

  

 

 

Къде си, вярна ти 

любов народна? 

 

Къде си, вярна ти любов народна? 

Къде блестиш ти, искра 

любородна? 

Я силен пламък ти пламни, 

та буен огън разпали 

на младите в сърцата, 

да тръгнат по гората. 

 

Пламни, пламни ти в нас, любов 

гореща, 

противо турци да стоим насреща! 

Да викнем всинца с глас голям 

по всичкия Коджабалкан: 

голямо, мало, ставай, 

оръжие запасвай! 
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На пояс тънки сабли запашете, 

за бащината си земя станете, 

колете турски племена, 

пълнете с техните тела 

пространните равнини, 

дълбоките долини! 

 

 

За нашето отечество и слава, 

за нашата свобода и държава 

да си пролеем вси кръвта, 

да си добием волността 

от нашите тирани, 

неверни мюсюлмани! 

  

http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=155&WorkID=4231&Level=2


Байраци български навред да 

вдигнем, 

към бога със кръст във ръка да 

викнем: 

о, наш създательо Христе, 

я виж от ясното небе, 

нашето мъчение, 

дългото търпение. 

  

Благослови ти нашето желание, 

на тебе имаме ний упование, 

подвигът да ни е осветен, 

на твоя вяра утвърден, 

на славното ти име, 

предвечний божи сине! 

  

 

Още произведения от Добри 

Чинтулов:  

http://www.slovo.bg 

 

 

Изготвил: Андрияна Кръстева, 

студент-практикант по програма 

„Студентски практики” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Кога свободата си ний доставим, 

кога си имената ний прославим, 

да видим всички мир тогас, 

и ний да викнем всички с глас, 

живейте православно, 

в България държавно. 

 

Кога в български предели 

настъпим, 

кога вразите си от нас изгоним. 

Да се възвишат знамена 

на българските рамена 

от върха на Дуная 

в Тесалия до края. 

 

Източник: http://www.slovo.bg 

 

 

 

 

 

 

Проверил: Диляна Гаджева, ментор 

по проекта 
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