
                                   „ЛЕВСКИ ДНЕС” 
 
 
Месец февруари 2017 година. Студен, мразовит ден.Студът искри в 
тишината. 
Отварям очи –Бъдещето!!! 
Озовал съм се пред огромна сграда във формата на кораб. 
Гледам затаил дъх. Мъже и жени в  хубави дрехи влизат във входа. 
Не ме виждат! 
Изведнъж, българска възрожденска песен, със странно звучене – 
„От как се е мила моя майнольо, 
зора зазорила, от тогаз, се , мила моя майнольо, 
войска наредила...” 
Незнайно откъде часовник отмери осем удара, които отекнаха надалеч. 
Реших да поразгледам. Стигам с тихи стъпки до един монумент...Това, 
галиба,  съм аз, бял камък, грапав и хладен, моите впити във времето очи и 
тежкия ямурлук, наметнат върху плещите ми. 
Нима хората от бъдещето ме тачат??? И радостно ми е, и неловко... 
Аз търсих правда за народа си, а не слава за себе си. 
Стигам до един мост над река. Много е голям и хубав, във водата плуват 
птици. Майка с малко дете, гледат от моста и то ,пуска корабче от хартия 
във водата. Минавам покрай тях. Не ме виждат. 
Навсякъде има много големи къщи, цветни, красиви, табели, лампи и 
много талиги без коне. Хората от бъдещето, за което си дадохме живота, са 

добре, това ме прави радостен. 
Има и кучета, тичат насам-натам, може би са гладни. Млад мъж си оставя 

закуската пред едно от тях на земята. Станали са и състрадателни. 
На улицата седи един сиромах – мръсен, небръснат, тъжен.В чашка пред 
него жълтеят петачета, дали ще събере за хляб? 
Свалям от петлика на сакото си малкото златно лъвче и му го слагам в 
шепата, ще стигне за дълго време за храна. Сиромахът не ме вижда, но 

очите му са пълни със сълзи на благодарност. 
Часовникът на града, продължава да отброява  всеки час от деня с песен от 

Възрождението. 
Не усещам как е минал денят. Впечатлен съм! 
144 години след гибелта ми! 
Бях в бъдещето. Видях!!! 
Дали съм доволен ??? 
 
                     ------------------------------------------------------------------ 
На другия ден пред едно от многото златарски ателиета, горкият сиромах 



предложи златното лъвче на куюмджията. Той го гледа дълго, разбираше, 

че е много ценно. Даде на човека 80.00 лева, които бяха много за един 
бездомник. 
Но едно нещо не знаеше, че златното лъвче е  от ЛЕВСКИ!!! 
 
 
 


