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Ако спечеля, 

печеля за цял

народ – ако

загубя, губя

само мене си.



Ще имаме едно

знаме ,на което

ще пише:”Чиста

и свята

република”.



Аз съм посветил

себе си на

отечеството си

още от 61-во

(лето) да му служа

до смърт и да

работя по

народната воля.



Целта ни в Българско е

братство с всекиго, без

да гледаме на вяра и

народност; ръката си

подаваме всекиму, 

който желае да

пролива кръв с нас

заедно за живот и

свобода човешка.



Чисто

народният

мъж дава

всичко, па и

себе си

жертва.



Времето е в нас и ние

сме във времето; то нас

обръща и ние него

обръщаме.





От никоя страна нищо

не се надяваме и никому

за нищо не се молим. 

Всичко се състои според

нас в нашите задружни

сили. Против тях не

може противостоя и

най-силната стихия.



Заклевам се пред

нашето

отечество

България, че ще

изпълнявам

точно

длъжността си.



Аз съм се обещал

на отечеството

си жертва за

освобождението

му, а не да бъда

кой знае какъв.



Ето близо е вече времето

да докажем на душманите, 

че българинът не ще бъде

вече роб, а свободен. И

който от тях не признае

нашите закони и не

заживее с нас по същите

граждански правила, той в

един миг с всичко ще стане

на прах и пепел.



И ние сме хора и
искаме да живеем
човешки: да бъдем
напълно свободни в
земята си, там
гдето живее

българинът – в
България, Тракия (и) 

Македония.



Аз Васил Лъвский в

Карлово роден, от

българска майка юнак

аз роден, не щях да

съм турский и

никакъв роб, същото

да гледам и на милия

си род.



За враговете на

демокрацията и

републиката —

смърт!



Гледай народната

работа повече от

всичко друго, 

повече и от себе

си да я уважаваш!



Както речат

повечето

игроводи, 

така ще

играем.



Има много

виновни хора

но най-много

са виновни

чорбаджиите.



Ние не гоним турския

народ, ни вярата му, а

царя и неговите

закони, с една дума, 

турското

правителство, което

варварски владее не

само нас, но и самите

турци.



Пророкувам

предателство. 

Ако отричате, 

аз ще ви покажа

предателя.



Турци поганци мен угадиха, 

тежка потера тий си

здигнаха, кат скакалци по

гора тръгнаха и всичко

Карлово обиколиха, и по

улици стража поставиха, 

дано мен жив уловяха или

бър главата ми сдобиха. 

Гламави турци-мръсни

агарянци.



Играем с

живота на 7 

милиона българи

— трябва зряло

да се постъпва.



Всичките народи в нея

(България) щат живеят под

едни чисти и святи закони, 

както е дадено от бога да

живее човекът; и за

турчинът, и за евреинът и

пр., каквито са, за всичките

еднакво ще е само ако

припознаят законите равно

с българинът. Така ще е в

наша България!



Близо е
времето вече
българинът не
ще бъде роб, а

свободен!



Без

революция

сме

загубени во

веки веков.



Докато

постигнем

целта си, ще

отидат и

невинни

хорица.



Братство за

всекиго, без

да гледаме

на вяра и

народност.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИВАНИЕТО!!!


