
 

 

,,…Ето птица отлита.Къде летиш ,птицо? 

Звяр пробягва из гората.Къде бързаш,звяро? 

Кой ви зове,кой ви води и накъде? 

Къде отиваш и ти ,човече? 

Из ,,Антихрист” 

Емилиян Станев 
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