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Ако Левски беше жив
Васил Левски е най-видният български революционер. Рискувал е неведнъж живота
си за свободата на страната си и е вдъхновил много хора да го последват. Той е имал големи
мечти, идеали и ценности, които не е успял да осъществи и види. Но какво би станало, ако
Левски още беше жив? Би ли бил доволен от своята любима родина? Би ли бил почитан от
сънародниците си, за които е жертвал живота си, или би бил пренебрегван от тях? Би ли
било по-лесно идеите му да достигнат до повече хора благодарение на съвременните
технологии и интернет?
Ако Левски беше още жив, той би бил много разочарован от отношението на
българите към родината си и тяхното незачитане на саможертвата на хората като него,
които са се борили за свободата на България. Той би бил възмутен от съвременните
ценности. Но също така би излязъл пред всички българи и би направил, каквото е
направил през Възраждането – би се борил за промяна. Би им казал да оценяват свободата
си и може би така би променил мисленето и виждането на сънародниците си към родината
им и би ги призовал да я обичат, уважават и оценяват много повече. Това би било една
голяма стъпка към превръщането на България в по-добра държава.
Днес хората гледат негативно на случващото се в България, но вместо да направят
нещо, за да го променят, те предпочитат да емигрират в някоя друга държава, и то
доброволно, а не по принуда, както се е налагало на много революционери

по

възрожденско време. Българите са престанали да бъдат така единни като преди и
ценностите им са се променили – вместо свободата и свободата на словото, най-често на
първо място са парите и властта – нещата, срещу които революционерите са се борили.
Днес народът не разчита много на обработваемата земя, а отношението им към нея е
същото както и към цялата природа – земята е занемарeна, а природата е унищожавана.
Ако Левски беше жив, той би показал нагледно, че за промяната са нужни не само
думи, но и дела. Не би искал народът да стои безучастно и само да роптае, но и да вземе
някакви реални мерки. Левски би смятал, че ако всеки човек промени нещо в себе си към
по-добро, това би подпомогнало каузата му.
През Възраждането хората са започнали да вярват в промяната, когато са видели,
че малките действия имат ефект. Дотогава хората са стояли безучастно, а Левски не би
допуснал това да се случи отново. По време на Възраждането българите заедно са се
вдигнали на въстание, което показва, че ако всеки направи нещо малко, нещо голямо може
да се случи.
Ако Левски беше още жив, той би сe стремил да направи България по-обичана от
народа си, а българите – по-сплотени. Би показал своя възрожденски дух и би се опитал да
го предаде на своите сънародници.
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