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Да не забравяме заветите и болката
на човека, въплътил в едно гения

и непокорния дух на една епоха

...
Свестните у нас считат за луди,
глупецът вредом всеки почита:
„Богат е“, казва, пък го не пита
колко е души изгорил живи,
сироти колко той е ограбил
и пред олтарят бога измамил
с молитви, с клетви, с думи лъжливи.
И на обществен тоя мъчител
и поп, и черква с вяра слугуват;
нему се кланя дивак учител,
и с вестникарин зайдно мъдруват,
че страх от бога било начало
на сяка мъдрост... Туй е казало
стадо от вълци във овчи кожи,
камък основен за да положи
на лъжи святи, а ум човешки
да скове навек в окови тежки!
 ....
Светът, привикнал хомот да влачи,
тиранство и зло и до днес тачи;
тежка желязна ръка целува,
лъжливи уста слуша със вяра:

Из „Борба“, 1871 г.

Nocet bonis, qui malis parcit
Вреди на добрите, който щади лошите (лат.)

160 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО
НА ХРИСТО БОТЕВ

„ ... У секи един народ, в началото на неговото възраждание и приемание европейската
култура и цивилизация, се появляват на сяка една стъпка смешни, скръбни и даже
възмутителни черти.

Погледнете на нашия народ и вие ще да се уверите, че това е тъй. Маймунство почти в
сяко едно отношение! ...“

В. „Знаме“, г. I, бр. 19 от 22 юни 1875 г.

ВЕЛИКИТЕ БЪЛГАРИ ЗА ... БЪЛГАРИТЕ

Non est ad astra mollis e terris via (Няма гладък път от Земята към звездите, лат.)
Кой уби и убива онези, които тръгват към своята Голгота заради нашето изкупление?

....
А бедният роб търпи, и ние
без срам, без укор, броиме време,
откак е в хомот нашата шия,
откак окови влачи народа,
броим, и с вяра в туй скотско племе
чакаме и ний ред за свобода!

Ec „Елегия“  1870 г.

Тежко, брате, се живее
между глупци неразбрани;
душата ми в огън тлее,
сърцето ми в люти рани.

Отечество мило любя,
неговият завет пазя;
но себе си, брате, губя,
тия глупци като мразя.

Из „Към брата си“ 1868 г.


