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ВАСЙЛЪ ЛЕВСКИЙ
Иодент, 1887 г. вь г, Карлово, об4>сеиъ отъ ТурцлтЪ 1873 г. С Фспруарнп
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СРЬДЕДЪ

ВАСИЛИЙ ЛЕВСКИЙ
Василий Левский, (впоследствие «дияконътъ») е родеиъ
въ Карлово около Иетровдень въ 1887 година отъ родители
б1цни, които едваагь сд. се поминували. При всичката си сирома
шия родителите му е& полагали особенна грижа да го направятъ
книжовевъ чов|къ. да му отворятъ очигк защото ся енлно жа
лг1шг че тЪ сами еж остали прости и невЪщи людье.
Ранний си дТлскиЙ възрастъ Левекцй &про.жив1ш> иодъ роди
телски надзоръ въ Карлово, гдЬто той е ходилъ «нЬ колко годинъ»
вгь местното училище. Измежду другите свои съученици, Левский
се е отличпль еъ особенна р'Ьзвостъ. живъ и впечатлителенъ характеръ. и никога не е тьрпЪлъ обида и неправда, както къмъ
себе си, така и къмъ другиго. II ь всичките му постъпки глайна
чьрта е била постоянство и рЪшителность. Това еднакво ирипомпевать неговигЬ иознанннци и приятели. това се подтвьрждава
впоследствие веецЪло въ пеговил жпвотъ като дйецъ иароденъ
дори до самата му трагическа емьрть.
Когато Левский е билъ 13 — 14 годишенъ, требвало да остави
Карловското училище, едно. може би, поради туй, че родителите
му не с& били стижни повече да го учдтъ. а друго, което ще да
е по-вЬроятпо, че вуйка му. Игуменъгь, Хаджи Впсилъ, го е
завелъ въ ЖелЪзникъ (Ст Загора) и го е настанилъ въ тамош
ни го \чилище. Вуйка му е забЬлЬжилъ рано хубавигБ му способ
ности. и ие е щЪлъ да заглъхн&тъ тЪ пъ таквазъ една бодра и

твьрд-Ь рано разпита натура. Л о в , с ь своип способности „
р*дко прп.тЬжанне е придоби,1ъ оеооенната нрнвьшанносп и
ооичь на вуйка си: той е ооожава.гь пуйка си за пеговитЬ п и т ,
и етарашш да го «научи добри на книга», нт,
това го ,>
елушалъ и безусловно му се е покорявала.
СлЬдъ три годинъ Хаджи Василъ се е ирибраль накь въ Кар
лово и довЬлъ назадъ и Левский. който до тогась 3 годшш е хо
дилъ въ От. Загорското училище. Тежко е било сега на млади#
Левский да се вьрне п;шъ въ Карловското училище. гдето топ не
е могълъ да удовлетвори своята жьдноеть за учение.

Настъпва зрЪлъ възрастъ, настанватъ буйни млади години
това ше да е било около 17-18 година — а Левский. при сво
ята живость и любознателност!, не е находилъ средство да се
съсредоточи въ нТацо. Вуйка му. Хаджл Василь. по тогавашните
понятия, е бронлъ за Левский най-голЬмо щастие, ако е могълъ
да го нридума да стане калугеръ. Види се. вуйчу му е било нри
с-ьрдце да завещае на Левский своя калугерски занаятъ. Левский
само отъ една голема обичь К'ьмъ вуйка си е еклоиилъ да се постриже въ монахи въ СонотскиЙ мънастирь, и то ст, условие, че
вуйка му ще го праща още на учение. II наистина, Левский е хо
дилъ слЬдъ това да се учи още нЬкое време въ Карловското учи
лище, гдето той и «свьршилъ» 4-Й классъ сиоредъ тогавашната
программа. Нъ калугерската рлса не е обещавала за Левский нищо
прнвлекатпо. Съ свойственната нему решителност». и постоянство,
той регштлъ еднажь за винжги да остави студената гьнастирска са
мотия н да тражи животъ между живи и зшсляши людье. Кал\герството, това «от ре чели е о т ъ зпра се го» ие е давало ду
шевна храна на една жива и за работа създадена напра, каьвлю
е билъ Левский. Заразата унаследена отъ фанариотската школа,
която е образувала огь «иечьрненага братня» живо ньляно не
вЪжество и тъмнота, произвела е въ младата душа на * евсьи
гл&боко отврьщение. Рано и ясно е съзнавал ь и видел ь 11,1 и(
тпнската причина на таквозь окаянно положение, вь което е к
нЬло тогась нашето чьрно духовенство. Ьв рабивою, нодиг

кото рабство е видЪлъ той сичкото зло. 1ой е 1 ,|/У»оок<> верувалъ,
че политическата свобода на БългарскиЙ народъ ще роди и лросветени добри пастири, изт» устата на кош и човЬкъ и мри рд^
данието си и при умиранието си чува слово на благословия и
утешение.
За единь младъ свежъ юноша, надарен ь сь сила и прекрасни
способности, калугерский живот ь, какъвто Левский «* наблюдавалъ
отблизо у вуйка си Игумена, съ неговата просия и тунеЪдство, е
преде тавлявалъ за него твьрде ненрпвлекатна перспектива. Лев
ский рано е ияетишьлъ къмъ всичко калугерско, у него е зале
тели мисьль да се отрече отъ студената бездейственна мънаетирщнна.

Тази своя мисьль. която е зрЬяла Ш,колко годинъ въ главата
му, Левский ослщеетвилъ 1862 година 8 марта.
Една заранъ. рано Василъ Левский липсва отъ Соиотский ЗГьнаетирь и наскоро се чува, че той е мин&лъ въ Сърбия. за да
постъпи тамь въ четата на зиаменптпй Раковекий. Въ това време
възстаннето се е подготвяло извжтре и работило се е съ на
дежда. че ще дойде на номощъ отвънъ добре органпзуваната
чета на Раковекий. За емисарь въ тоя случай е служилъ Левский.
Подъ прикритие на своята риса. той е работЬлъ деятелно и спо
лучливо въ полза на възстаннето въ Габрово (1 8 6 2 ): той
с оставаль тукъ иръзь всичкото време, даже когато Турското
Правителство бе открило заговора и до нейде си бе развалило
плана на Раковекий. Нъ Левский си остана въ Габрово, и тукъ
той 8 V 2 месеци се поминуваше съ Хаба.икилдшъ съ надЬжба да
дочека нб сгодни време за дейстнушшив.
( ледъ това, когато турските преследвания бе ха; няколко поу*
тихнжли, Левский се връща пакч> въ Карлово, и на врьхъ велик*1 *нь 186Л г. снима отъ себе сп калугерската риса. На Георгевь
Дснь, сллцата година, той се глаиипа учитель въ с. Войнигово.
1одишнети си тука учителствувание образувал ъ една малка
Шружина, за да даде отпоръ па турските разбойници, които често
<** нападали отъ (тремско.

Под рь юва, Лммжий прЪиииува да учитметвува въ
Кни1|УЛЧ:Ш‘К° ) и С.гьдъ
учвтрлствувани? минува
въ е. Ьош жъ, тукъ той учитслствуваль само 3 лесца. Нь нь
тоьа кратко ирЬме таи умгЬль дп образува дружнва юнаци съ
цЬль да прЦлЬдва чсркгситЪ, които тогазь вьрлувахл; !го пЪла
България, особенно въ Добружа

ИввЬмнею, че въ гостенриимна Розшшя се готвила чета да
мине 11 ь 1>ъл1 лрия, за да повдигне населението противъ отколЬшнигЬ наши врази, нршмекло е и Левски/! въ Сукурещъ. Тукаш
ний Революциошшй Комитетъ е оиЪнилъ напълно \шособноетитЪ
на Левский. Той е билъ избранъ за емисаръ, да дойде въ Бъл
гария да подготви систематически възетаннето.
Отъ Ромднил Левский изоралъ за въ България най скорий и
сигорний пжть. Както винаги, така и сега, ндтьтъ е билъ ирЪзъ
столицата на падишаха и на вънлотената орнннтална апатия.
НрЬзъ Цариградъ. Одринъ и Пловдивъ Левский достигнал *!» лай
наноконъ въ Карлово. Тукъ той нрЪстоялъ 7 дни. докато го поду
шило турското иравителство и напустило сгань шпиони да го откриять гдЪ е. Нъ Левский съ свойственната нему ловкость лесно
издКбнлиь бдителностьта на падшиаховото правителство и скоро
прЪзъ Калоферъ-Шиика Габрово намерила, се е нъ Влашко.
Требва, наистина, да се признае, че не лесно е било за Левский
да изщукне отI» мрежата на шпионството, което 61; оомотало на
шето отечество въ върлото царуванье па знаменитий Медхатьиаша. когато въ България но мегдашггЪ оЪха насадени повече
бесилки отколкото дьрвета.

Въ 1 Ж>7 г. Василъ Левский се явява вече енергиченъ дЪецъ
въ народното българско движение. Името на «диякона > »е „нае
вече ис само но исичкпт)’. български градища, нъ и но селата.
Топ внушаваше уважение къ.чъ себе си не толкова съ физическа
сила и храброст!., колкото съ умение да заинтересува, да утой
сьрдцето на слушатели. Мри чубавитЪ му умелвенни дарования,

които сега кече се показаха ви пълно ю ичъ развитие и яр1,дость.
с&дбата не 6Ь го обид'Ьла и съ дарь елови.
Л з и к ъ т ъ му рд.
боти и г л а в а т а му с г1>че, него т р Ь о в а да и р а т и з г ь з а
работа». . . <*е казваше въ комитета въ Букурещ;,, когато той
се избираше за евшеаръ въ България. Левский никога не се отказ
ваше, той б’Ь в и н а г и готовъ да непълни и най-м&чното поръче
ние, и ие се бояше ни отъ огънъ. нито 011 » вода. У нето имаше
жел^зна воля и самообладание, каквото р-Ьдво се срещаше у другитЪ наши юнаци въ народното ни движение. В ъ тежки и крити
чески минути, той не е губилъ пршжгствие духа.
ПрЬзъ същата 1867 г. Левский 61, избранъ за знаменосецъ
въ Панайотовата чета, която вече съ големи м&ки
минала отъ
Влашко и въ това врЬме бЪше се установила въ Стара Планина
надъ Карлово, отечеството на Левский.
НрЪзъ Юний мЬсецъ (не се помни кой девь и число) Левский
по иор&чанис на воеводата, сл&зва да иде въ Карлово, за да се
виде «по важна работа» съ цЪкоЙ други работници по народиш 1.
работи. На и&тя. блнзь Гюрепгъ-Карж той налЪгЬлъ случайно на
караулъ отъ трима турци. Веднага зас&два задъ оконътъ на единъ
поль и. като захваналъ добра позиция, безъ да гръмва, иринуднлъ
турците да се скриятъ въ Карлово Левский влЬзва въ града
и престоява до зараньта у Христа Райковъ. Нъ тримата иенлашени турци извЬстяватъ на Мюдурина, че видели единъ Комита.
Самото име «комита» внушаваше отрахъ на турцитЪ, които ху
бави знаяха какви хора Ш комитите. Още първата зарань 1ига
се иотеря да лови «комитата». Предводителите въ тая потерл
Джинджи Муетафа и Тоеунъ-бей, които ходиха наистина ,1а
. ловжт ъ кокошки и да Ьд&тъ баници по колибитТ» и по селата,
а не да трьеятъ комита.
И

^

С8ЙЙ н,:о>,гна о«гь да го набЬлЪжи нКкоЙ, нъ требваше да

еъ «1еТаТ11^ т|Ва^ИТСЛН0 начьртаний и&ть, за да се срещне пакь
кона
С^ИИ|> Ц'Ьлъ деш» четата, като не дочаква дин*
нинат*» п ' Ш1ДЬ11а еД,1п оиасносгь. о тсти ва на вллрГ» вь и*151
тя., ..
№'нь че/гата се емьмрала съ II анайота и го ирн1 ,0
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Левскип на другий дснь застигнллъ четата въ Нлатипшата
Планина, тука козштитЬ безъ малко еж щЬли да уловшть Златишкий пашшкамь. който ги с гошиъ съ нотеря.

Наскоро чеьпа. като не доби нЬкос особенно нодкр-Ьиленне
01 ь ( храна на притиснатото население, преследвана отъ вежде,
найсЬтпе преминва въ Сърбия. Въ Белградъ се отваряте. тогась
така наречената ..Българска Легия", която за България принесе,
може-оитн толкова полза, колкото и казацкитЬ пълкове на Сад&къПаша (Чайковекпй). Немаше що да се прави, противъ настроението
си дияконъ Левский, съ неколцина други отъ сжщата чета, по
стъпи въ речената „Л еги я'; и стоя тамъ до убиваньето на князя
Михаил а. когато и самата легия се разсея.
ПрЬзъ зимата (Декемврий) 1867 год. Левский се пресели въ
Влашко. Гука българските емигранти току-речи вин&ги с& по
срещани съчуветвенно отъ нашите съседн-ромжни. Въ Букурещъ
той сега требваше да се види съ мнозина въ комитета за да се
обмисли планъ за по-рационално действувание.
Какъвъ е билъ новнй планъ на нашите воеводп не се знае. нъ
въ началото на 1868 год. ннй видимъ Левский пакъ въ четата
на Панайота. Тя се тъкмеше наскоро да послЪдова подирь Хаджи
Димитровата, която беше вече отеамъ Дунава.
Нъ несполуката на X. Димитра отби волята на Панайога за
дреминуванне въ България, Итака. наедно съ четата, Левский
престоя цел а 1868 год въ Влашко.

Прсаъ АнриилпП м. 1869 година, съ подробни инструкции отъ
комитета и оиределенъ планъ. дияконъ Левский минува пакъ въ
България да органпзува възстанието. Решило се беше вече сега
да се оргаиизуватъ комитети, да се събират ь средства и да се
приготовлява народътв вея чест;и за едно всеооше възстание, ко
гато му дойде часътъ. Външните нашествия, организувание чети
въ Влашко и премипувание съ големи загуби Дунава, накара
найсетие нашите воеводп и комитети да се убед&тъ, чс съ това
—

-

ше се дпвя само материялъ на европейската дипломация тш&гв
да отнема значението иа нашето народни движение, като го притнписва на Влахня. пян Русспя. а не на самия български народъ.
1 Е ь и турското Правителство не дрЪзгЬгпе; то 6Ъ наводнило
цЪла Влах ия «ъ шпиони, между конто най-много се подвизаваха
гърци изъ фзнерската школа.
Ето зато Лсвский се стараеше да у гъклни възстаннето но една
Ш“ '1рамма и да съобщи на движението ч т т ъ народенъ характеръ.
А за тая пЪдь т<*п оь уреднлъ иЬла мрЪжа отъ комитети и агенти
по градпшата ннзъ нЬла (Северна и Южиа) България. които
имх& носюянни сношения помежду еи и съ Централния' Комнтетъ.
Въ 1809 г. пр1. ъ ЮлиЙ м. ЛевскнП нръвъ н&тъ се козшрозштнра явно н р м ъ турското правителство. Въ Соиотъ турцитТ,
уловиха надюто м\. нь гой самъ нзоЪгпа благополучие.
Не въоМ.жи* е тука да с«- прЪГ>рокьт*ь градищата, дЪто е бцвалъ Левский. и липата съ конто топ е нмаль работа. Това би
еьставило нъ.ть томъ. Ние ше нрЬдоставпмъ тия подробиости
за б&д&шпп иеюрикъ да ги преведе въ извЪстность.
I I :>Ьзь с&щата година ние видимъ, че Левский самъ повежда
чета и въ г<У1о Хгакжрог.о (СьрненоТореко) наказва Хаджи Мустафа за това. че братътъ на тоя иослЪдниЙ страшио върлувалъ
ио Добру джа и правиль голЪмн пакости на българитЪ.
1369 та година бТапе гореща година за дТ>ль български на
родъ. Тогасъ прошхождаше още борба но «цьрковний въ
просът между българи и гърци. Требваше българский народъ
да заяви енергичпо своето съществувание и чрЪзъ раанитЪ дви
жения да понудп турското правителство да го рЬши по-скоро и
въ наша полза. ЧетптЪ на нашитЬ воеводи и движението между
народа услужих*, действително до нйк&дЪ. Цьрковний въпроса,
биде рЪшснъ. Съ неговото рЪшение Султанското правителство
признаваше вече прЪдъ свЪта българский народъ за историческа
единица, правата на която бидоха цодтвьрдени съ фирманъ.
СлЪдъ рЬшенпето на Цьрковний въпроеъ трЬбваше всичко на
врЪме да утихне, поне съ цЪль, да се покаже, че народътъ до нЪкадЪ е задоволенъ отъ Оултановата мплость. Нъ въ с&щето вр^ме
за да се отвлечеше вниманието на турскитЬ власти, та да можеше

да се работи пб-серьозно. Ле-влипв
старания за мирно развихме И' орган1ш мнм"*"^ ВП'ЧВ'" * **
всигЬ градища пзъ България „ пойа п, '
~ КЧ,ЧИТ0? 11 110
явно стълкновение. НЪма гьнн+ипо «*’
' изиЬ,’ваии' ,вс«ко
ьмнт.ние, чо нашето шнчнво лви^ч™
въ много нологнж. и. може да се в-.а» V ,
пий въпросъ. —Левский прЬзъ това
„а градъ постоянно въ разни обл Ькла и под ,, -разви П!! т ‘

о

1 ь ‘ ° 10ДПНа Т0Я ° ° икаляше 1Г1.ла България и бт.ше > от (ой.1.
сп0л> ч«ъ да организува съобщенията >„,И у ра.шип.
и знаеше почти всичко, що ставаше но градищата.
1ой е оил к !.ь Пловдивц К01 аго курнеръ М\ 1>СЪООЩИЛ I» 40 110
« Т е т е в е н с к о т о п р и к л ю ч е н и е микшш ‘са\ вече осл;деви
...
'ни на
заточение. Нз бързо гой $с е ньрш иъ отъ Пловдпвъ, и когото <
ббйкалядъ Iьрновекото окр&жив ла да <
*1»Гн*|»е дружината сн сь
цЬль да нападне на полицията и съ сила да освободи осд.детпЬ
ио-горк и&темь той заетанллъ въ Ловечъ въ къщата на шть
Кръстю Тодоровъ-Пикифоровь, ла да ирЬншцуни. Юнака нг
подозрЪвалъ какво зло на главата иу се кроило!
Този С2ШНЙ иопъ Крьспо нрЬдана Левскип на турскитт. пласти
тоя юда не трспн&лъ, когато се е рЪшнлъ да нрЪдаде орат а си
въ вражески ржцЪ на емьрть. Той служитель Хриетовъ, нъ с&щиЙ
слуга на лукавий, тоя попъ на когото името ще остане иятно въ
историята на българското освобождение, самъ е съдЬЙствувалъ и
помагалъ на турс-китТ» заитии да улов&гь народнмй мессил и,
сноредъ дтзштЪ на очевидци, прьвъ е дпгнжлъ р&ка ла да на
несе ударъ на ЛевскиП, когато той се е спасявал ь.
Три часа на раздалечь отъ Ловечь въ ха»н на Христо Цонювъ
въ с. Какрина, слЬдъ незначително съпротивление е билъ хванатъ
Левский. прИглИдоваш. отъ Чаутпъ Бошнякъ Хюсеииа. Юва е
било на 26 Декемврий 1872 год. Оп, Какрина .1ешкиП е оильзаведеш. въ Тьраоио. а оп укъ в ояхь вьрнать въ Лоьсчь,
ОТД1-.ТО подирт. единъ иенитъ е завират. въ (офпя. за да му | .
шжтъ участьта!
„,
~
Народний страдалецъ въ София е бил,. излошенъ на всевьзш ожш !

исшггаиии и иекушения. Турския фаначизмъ сь « « и

«гьрзания ес с стрьмнлъ да истрьгнс нЬко* самопризнание > тоя
м&ченикъ за пародного възражда пие. Нъ напусто с& били всичкитТ> старания на турските власти; тЪ са дохождали въ отчание,
че не еж могли никакъ да хванжтъ дума отъ него, та чрЬзъ
това 1а тг&ть да раскриятъ дклого заготовено възсгание. НеговигЬ ироиически отговори*) срЪщу запитванията на турскип
власти иоказпатъ ясно съ какво ир'Ьзр1;ние е гледалъ той на
гмьртьт»< СЪ всичкити и предшествующи потресения. Наистина,
само сии-нъ и ностоиненъ характеръ. може да произведе таквозь
рЬдко с.чмопожьртвование за общето благо. Само твърдо убеж
дение в ь п;- топъта на далото е крепило неговий духъ, който не
се с смугилъ нит" една минута, а е съхранилъ бодрость до край.
Сь гвьрда и1.|>
а и спокойствие вьенрие той тьрновий вЬнець ла
народи па свобода. Сь достойнство дочака той зшченишка кончииа. На <
> Февруарий 187о Левский би обЬеенъ накрай София.
На "д.д&щнп български лсторикъ се предоставя да изложи
точпа и вт.рна характеристика на знаменитий отъ сега диаконъ
Левский Читаюльтъ ни* опрости пропускигЬ и недомолвкитТ» по
;И»лата и подкигиг); на наший юнакъ: това сичво е написано въ
нЬколко часа мрТ.д ь деня на иараетася му въ София, на 21 Мартъ
1882 г.
Нто какъ се описва още трагическата емьрть на Левский въ сти
хотворението на другъ единъ български подвижникъ, Вотьова:
0! майко моя. родина света.
оащо тъй жално. тъй милно плачешъ?
Гарваню, и ти птицо проклета.
I

гробъ тамъ тъй грозно грачешъ?

®

^х ъ' знаяг- зная. ти нлачешъ майко.
ТУ& че ти еи чьрна робиня.
а т^Й, че гвойтъ евещенъ гласъ, майко.

>
1

,

Щ --

" К1а( ь
помощь гласъ въ пустиня,
Плачи таль близу «рай градъ София,
1търчи, аот. вид4 хъ чьрио ГИи-пло

*) Г и. «*ств „,1рЛвоЦ 187а

единъ
Българио
на него еъ
грозно зловещо

11 твой
синъ
Виси
страпша сила
Гарваиътъ грачи,
Псета и вълци виятъ въ полото.
Стария се молятъ Богу горъщо.
ЖешггЬ илачатъ. ншихть дЪпата.
Зимата тгЬе свойта зла иЪсень.
Вихрова гонять трьньс въ полото,
II студъ. и мразъ. илачь безъ надежда.
НавЬватъ на тебъ скръбь на сръцето.
УлргЬ той вече, юнашка сила
Твоптъ тирани скриха вь гроба.
0! майко мои. родина мила!
Плачи за него, кълни еждбнна!
Гака завърши живота си българский юнакъ. ( к своята много*
годидша борба за свобода топ остави въ потомството неингладенъ
сноменикъ.
ДоклЬ съществува българския народъ името на гоя няроденъ
предтеча ще се споменува сь благоговение и името Левский ще
служи символъ на самоотвьржение и самопожьртвование за шицею
благо.
Итака. нека възсъедишшъ гласьтъ си синца и да помене, мъ
български! борецъ за штовигЬ заслуги. В1зчная п а м я т ь !

Тутакси слйдъ чудесното ни освобождение оЪ се родила мисьль за построение паметникъ Левскому. на мшого. дЬто той
е 'Ьсснъ въ София. Тая мисьль е била прииа сь ен!)зиазмь
отъ софийските граждане; Сь една малка
по/кьргвовашш
бцвпгий Соф. град. съпЬть бЬ почшьлъ да гради лаМ1™
‘
скоро подиръ това. не се знае защо, раооъиа по^ ^ ^ ^
спре и стои до днест.; минях* се отъ тогазь ;
^ ,
1

00

с у .м м а

знае даже що станах* камьньеП и1т1' ° ^
Ь/го какъ т&жи и оплаква папки а «
своето етихотнорсние:

я^

Велнчковъ въ

Воя ржка

хвьрлила
Т-бзь казгьнье? Кой тжй безъ ж аль
Съсъ тая паметь свн!<1 , мйЛ(1 5
Безсрамно се е подигралъ '

Воя безбожна, глупа злоба
Играла сп е гнусно там ъ?
0 Левски! КоститЬ ти въ гроба
Не рпзбунтуива ль тоя срамъ ?
Духътъ ти н-Ьма лн да стане
Името тн да защити?
Не ше ль сьрдито да застане
РугателитЬ да смути?
Ч

Съсъ паметьта ти се присмиватъ.
Униженьята своя дихъ
Надъ нея съ вятър а р азли вать,
II ти стопшь в ъ гроба т я х ъ !
Гн Ъ вътъ и гордослъта бя^ет& хж
До смьртний часъ в ъ м лш кий ти взоръ.
Ни м ъкитЬ ти т Ь х ъ стреснаха,
Н и то смьртьта, н л з л и й затворъ.
?>ащо ти ГгЬхж тй тогава
Кать диесь немогжтъ защ ити
Опозорената ти слава
Която въ каль и срамъ д&жи ?
Левски! Каж и. К акво стана у ж
1а тъ р п л ть мирно то я срам ъ ?

•-ИТ 4|ЛИ
сИ г п а г*

Т('^1> УМрЪХЛ
1[,> с л к ъ г 1‘о0а т а м ъ ?

IIль чакашъ живптЪ за теое.
Възмутени, ди искатъ месть.
Катъ видять тая каль вьзь еебе
Завистливи за евойта чееть?
Ръ снлно. етраегно е& заннти
Сь дЬла отъ ио-живь интерес ь.
Г^ншца мили. цьлн свити
Поглллцатъ ниглнП имь днесь.

<Игь работа едва н ад виват ь.
ГЬ искатъ диссъ 01 ь все душа
УмрЪлнтЪ въ мирт. да починагь.
Доще имь нЬкога реда.
Така единъ день си казаха:
«Това е, братьп срамота.
Кьмь г1;зь за назн що умр*Ьхж;
Грешна е нсмарливостьта.»
Тазь немарливоеп» 6н грижлива,
Напна се н се за мори.
И о позоръ. о срамъ. горчива
НасмЬшка. ето що стори!
Защ о на мнръ го не остави.
Като туй да сгори е могла ?
Свободата го забрави.

А ний хвърляхме го въ калъга!
Забвеньето ни не смущава,
БезсмьртниП м&ченикъ герой,
Не плаши неговата слава:
Паметници си има той.

Не стига ли едното име ?
Не стнга ли за тозъ герой
Тозь иаметникь неразрушими:
ДЪлото що извърши той *
< ь блЬскъ славата му но свЪти ли?
Над 1* тЪзь свящешп К мЬста.
Щ о ея. на вЬки освятилн
Мъченичеството, емьртьта ?

ТЬзь наметна ни горделевн
(Угь времето н<* се бон&тъ.

ГнТ.вътъ, враждата завистливи
Всуе надъ тЪхъ що се ярж тъ!
П непочнтаньето става,
1)03 1, страхъ йосТ.га днесь на т1>хъ
II глупаво го залЪпява
Съсъ святчлатство, се единъ гр Ъ хъ!
о

-е*

II тоя срамъ не ни бунтува.
Н п а д а т у й иятно в ъ з ъ наеъ
И ннйдТ». пнйдК не се чува
Кдинъ възнегодуванъ гл асъ!
Гледайте в ъ тК зь блатища кални.
Е тамъ, д!> жабата се крий,

ТЪзь камънье. мръсни, печални,
Пот^налп в ъ нечистотий.

Днесь три годинн пече сдава
Па ветровег1. ел\ за см1,?съ
II времето зл1; упражнява
Пр1»зрЬниего сп Ж1ДЪ гЬх ъ,

Гледайте тамо дт.
ироа-Ъва
Циганинътъ дрипавъ. веадтъ.
ДЪ кучето си излапва
На слънце мързела честитъ.
Зашо минувате съ прЪзрЪш»' ?
Защо отвръщате иава?
На наш то сачоунии;**нье
Е грозенъ паметвикъ това!

НаЙ-напоконъ. на заврмпванье ние що, иекажезп* сл1цм&щатя
над^жба. Намети вкъгь на Левский на скоро ще с почн** и довьрши
За това прЪдн пЪколко врЬмс е билъ възбуденъ въироеь въ Соф
градски съвТ/гъ н твьрд^ съчувствено е иосрЪщгшь. (лига сам<»
да се избере една комисия да се заечне п, таи работа, като при
бере помощьта, събрана яо гь другите градски съвети нияъ Пьл
гарил.
Да. шшетнякътъ на Левский скоро тръбва да се въздигне!

София 1882 г. Мартъ 20 день.

