Българският народен езиков гений

С това дело бива продължена народническата традиция на братята Кирил и Методий,
на Климент, Храбър, Козма, Паисий, Берон, Миладиновците, Пърличев, Раковски,
Каравелов, Славейков, Ботев, Вазов, Яворов и плеядата други светила-будители на
народа ни, у които творческите и борчески сили бяха съчетани с всеотдайна любов към
род, език и народна чест.

И навярно не е безцелна случайност, а грижа на една правдива Промисъл, щото книгата
за световна прослава на българския език да бъде дело на писател, който е издънка на
стар български род, вкоренен от памтивека в сърцето на Македония.

И така, чрез непреходно духовно постижение, откриващо епоха в общочовешката наука
за езиците, да се доутвърди безсмъртното право на българския народ над свещената
за него – и само за него – македонска земя.

Непронизваем, вечен щит на Македония срещу всяко посегателство и разколебаване в
бъдещето, и нов, неразрушим за ничия ръка паметник на нейното българство,

тази книга се посвещава на ЦЯЛОКУПНИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД, нейният далечен
предавтор, чийто гений всред мрака на петвековно двойно робство е възвисил езика ни
граматически над всички езици в света и, създавайки нашата най-голяма гордост пред
човечеството, създал е ведно с нея подстъпа на мисълта за разрешаване всечовешката
езикова проблема.
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Прочети повече

Например о том, что в годы моей молодости, на Земле, самые хорошие трубки делали "
Мамы и детки. 16 обучающих карточек
" из пенки, либо верескового корня.

Кловз поднял голову, но и только остальные продолжали крепко держать его.

Потом " Мебель. 16 обучающих карточек " он постепенно стал видеть не так, как " Посуд
а. 16 обучающих карточек
" всегда.

Глава про крокодила, сказал Джеф.

Старый хрыч Бассет ужинает в вельветовой домашней куртке, весь перед в пятнах от "
Земноводные и пресмыкающиеся. 16 обучающих карточек
" супа.

Теперь в любой момент моя атака прорвет твой защитный экран.
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