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Сияна Лазарова – IV а клас 

    Васил Иванов Кунчев – Васил Левски е един от най-великите българи, доказал се в историята. Той е 

една от причините днес ние да сме свободни. 

     В днешно време нашият народ приема свободата като нещо нормално, защото в двадесет и първи век 

ние можем да правим каквото си искаме, всичко е възможно. Но нека се върнем двеста години назад. 

Тогава за хората свободата  е била най-голямата им мечта, но е изглеждала невъзможна. Имало е хора, на 

които им е било до гуша от робството. Ние не разбираме какво е да си под робство, защото сме свободни, 

но със сигурност не е било най-приетният период в българската история. Левски е бил един от тези хора, 

благодарение на които сега сме свободни. 

     Помислете! Ако не е бил той, е можело днес да говорим на друг език. Той е жертвал живота си за нас. 

Честно да си признаем, че днес няма много такива хора Ако има война, всеки би се втурнал да спасява 

себе си и никой няма да помисли за родината си. 

     Ето един от заветите, с които Левски показва кокло е отдаден на родината си: „Аз съмпосветил себе си 

на отечеството си още от 1861 година да му служа до смърт и да работя по народната воля.“ Свободата и 

родината са били всичко за него. Свободата е нещо много хубаво. Да си свободен означава да можеш да 

бъдеш себе си и да правиш каквото си искаш. Родината е също толкова прекрасна – плодородна, пъстра, 

красива, малка, но уникална. Пътуването сред нея е като в магическо царство. Хубава цел е имал в живота 

– да освободи родината си и е успял!  

     Благодарна съм, че Левски и хора като него са н освободили и ние можем да бъдем радостни и волни. 

Този човек е направил много за нешето отечество и за всеки един от нас. Той е гордост за България! Герой 

за нас! Той е причината днес да сме свободни. Апостолът на свободата! 

     


