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 ТЕКСТ и СНИМКИ: Ели Мандажиева

Б отев покорява сърцата на бъл-
гарите със своята пламенна 

и неподправена искреност. Обич-
та към него е свързана с доверие, 
защото с живота и делото си той 
е ярък пример за достойнство – при 
него няма разминаване между думи 
и дела (не толкова често срещаща се 
хармония).

„Подкрепи и мен ръката,
та кога въстане робът,
в редовете на борбата
да си найда и аз гробът!“

На 17 май 1876 година авторът 
на тези страстни стихове написва 
и своето прощално писмо от пара-
хода „Радецки“: „Аз съм весел и ра-
достта ми няма граници, като си на-
умя, че „Моята молитва“ се сбъдва.

Първата стъпка от героичния път 
на четата – завладяването на „Радец-
ки“ и успешното слизане на родния 
бряг, бързо става известна в Европа 
и прави силно впечатление. Почти 
цялата европейска преса отбелязва 
събитието. Там, на близкото до бре-
га възвишение, откъдето се вижда 
Дунав и цялата околност, Ботев поз-
дравява четниците с пламенно слово: 
„Всички коленичихме, целунахме зе-
мята, знамето и кръста, направен от 
кръстосани саби.“ (Н. Обретенов) 

Поп Сава произнася клетвата, пов-
таряна от момчетата, която завърш-
ва с думите: „Кълна се, че ще умра за 
отечеството си България!“

„Българийо, за тебе те умряха.
Една бе ти достойна зарад тях…“

Прекланям се пред подвига и мъ-
жеството, пред саможертвата на 
всички, които с кръвта си написаха 
историята на България!

Тоз, който падне
в бой за свобода,
той не умира.

Поклон прад паметта на загина-
лите четници в името на България!

ПОКЛОН 
ПРЕД ЧИСТОТАТА НА ПОМИСЛИТЕ, 

ПРЕД СИЛАТА НА ИДЕИТЕ, 
ПРЕД БОРБЕНИЯ ДУХ И НЕПРИМИРИМОСТ, 

ПРЕД СВЕТЛАТА ПАМЕТ 
НА ПОЕТА И РЕВОЛЮЦИОНЕРА

ХРИСТО БОТЕВ!
ПОКЛОН!

„АЗ ЩЕ НАПРАВЯ РЪЦЕТЕ СИ НА ЧУКОВЕ, КОЖАТА 
СИ НА ТЪПАН И ГЛАВАТА СИ НА БОМБА, ПЪК ЩЕ 

ИЗЛЯЗА НА БОРБА СЪС СТИХИИТЕ...“
(из писмо на Т. Пеев)

ОКОЛЧИЦА 

Когато сутрин пръсне се мъглата, 
криле разперил 
с гордост на сокол, 
сияе кръст един над планината 
с чело, обвито цяло в ореол. 
Пред него хребетите 
на колене 
снишават се, мълчат в поклон край нас. 
Заслушан, чуваш как гората стене 
и как те буди Ботевия глас. 
Широко 
над планинската верига 
с легендите безспир кръстосва той, 
и словото му в буря се надига, 
и канари се сриват с гръм и вой. 
А пещерните дупки 
като рани 
чернеят върху стария Балкан 
и в орди облаците насъбрани 
размахват ятаган след ятаган 
Но чуката остава непревзета, 
че Ботев смелите на бой зове, 
изправил ръст сред храбреци-момчета, 
и гледа той 
от свойте върхове.

Иван Рудников
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