
Ако Левски беше жив… 

 

Всеки народ се нуждае от ярки личности, които да го водят. Днес много рядко 

виждаме такива хора, които да будят у нас възхищение, затова няма как, ако Левски беше 

жив, да остане незабелязан. И точно заради това той ще ни промени.  

Левски щеше да запали нас, младите, с родолюбието си и може би нямаше да сме 

пръснати по целия свят. И както се пее в песента на Камен Воденичаров „ Не съм избягал 

“, така и ние щяхме да останем в родината си. С примера си той щеше да ни даде кураж, че 

заедно можем всичко. Щяхме да бъдем непримирими. Може би Левски щеше да накара 

родителите ни да спрат да недоволстват пред телевизорите си и да излязат навън. Вероятно 

щяхме да ги видим един до друг, отстояващи мнението си. Новите технологии за Левски 

щяха да бъдат средство за бърз достъп до повече хора, които могат да го чуят. Може би 

тогава наистина щяхме да се замислим дали не си губим времето,  като си пишем с приятели, 

и дали и ние не можем да бъдем по-активни в решаването на проблемите, поставяни в 

публичното пространство. Със сигурност покрай Левски щяха да растат повече хора, 

следващи примера му. Учителите може би щяха да намерят сили да продължат да се борят 

с непослушните ученици, без да губят вяра, че делата им са напразни. И днес дълбоко в нас 

все още живее частица от него, която някой като него ще събуди от зимен сън. Според мен 

той щеше да бъде за младите съвременният Супергерой, и би било чудесно родителите ни 

да имат стремежите и идеалите на Левски, да следват вярата си в доброто и правилното, а 

не да се интересуват само от това какво ще сложат на масата си и дали ще могат да си платят 

сметките.  

Нашето съвремие има нужда от такава личност, която да ни промени и ще ви кажа, 

ако я срещна. 
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