HRISZTO BOTEV:

IMÁDSÁG
Igazságos nagy Istenem,
nem te. ki trónolsz lenn az égben.
hanem, ki lelkűnkben lakói
s ki benn pezsegsz, dobolsz a vérben:
Nem te. Nagyúr. aki előtt
papok, barátok térdre hullnak,
kihez tömjén leng, és kinek
a sáppadt gyertyák lángra gyúlnak;
Nem te. ki porból alkotád
az asszonyt és a férfit egykor,
hogy kitaszítsd őket s nyakukra
szakadjon vak nyomor, veszett kór:
Nem te, kinek díszt öltenek
felkent pápák és pátriárkák,
s kinek nevében a szegényt
a földi édenből kizárták:
Nem te. ki a szolgák hadát
tanítgat od koldulva tűrni,
s ki a halál torkába őket
híg reménnyel itatva küldi;
Nem te, ki kapzsiságot és
hazugságot hizlalsz a földön
s engeded, hogy a gyönge nép
hatalmasok jármába törjön!
Hanem te. Isten, értelem
istene és szegények, árvák
felemelője. — jöttödet
a nyomorultak nyögve várják!
Nagy Isten! Szítsd szívemben a
szabadság szentséges szerelmét,
liadd harcolhassak népemért,
ó, add, hogy hő vágyam beteljék!
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Ne várjon iramár hasztalan
hazám megrugdalt, drága népe:
szabadító sugárodat
villantsd a gyásszal terhes éjbe!
S érintsd meg ajkamat, hogy az
igazságot hirdesse zengve
s add: hangomat ne nyelje el
a puszta gyilkos, tompa csendje!
Forditotta: Képes Géza
(Idrizn Eow ! 184&-1876Í a boi:gár néip 1 egn agy dbib, 11 ю gnépsz eir ű.bb költő je,
Кü zd elrnekkeil', lhamaakkal el &t ubán,
e g yik 1egn agy оъь sza bads ágharcas:a,
felke.1 ő cs pata é1én, а tö ök глk eđleni sz аbaidlságha:lІcban esett el. A'k ara b&i
orosz fо rrad.a lm árak (: ernise иszki, s ib.) tanítainak sizelleim ёben alctata nép
és maga is nagy pulћІ iciszt ka feteitt ki. A Qюligár -né A, szü' ю t ésének ѕ zázadik éwfou'dluiióján, egész eszфendőn t a ґtló üalauepségekk е1 ііr.ne,pelte_
A z:áró!ünne р élyt 1949. .iaai uár 7-én rend сzték, Szófi,ában.)
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