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JESUS RAISING IN HOLY MISSION ~ TO SAVE THE WORLD FROM BLOWING UP!
Mert az Univerzum csak addig fújja fel magát XXX amíg valaki útjába nem áll a beképzeltségnek.
Mert Jesus Raising a legbeképzeltebb mindannyiunk közül!
Azt hiszi hogy a szó erejével megválthatja a Világot!
Ezért a jelmondatom:
„Nem szíveddel akarok játszani X
Csak lelkiddel szeretnék látszani”
 
I am a # Dreamdancer ~ and my butterfly-dance just begins!!!!!...~…~…!
# Vigyázat, csajok!” – Es ist Fügung : weil einTanz braucht Führung ~ a varázslat csak ezután

következik a táncparketten…
Rodolfo! Varázsolj el bennünket még egyszer!
TEGYÜNK EGYÜTT CSODÁT!
 
 
 



APOKRIF EVANGÉLIUMOK „JÁTÉK A TETŰKKEL”
Játszunk kirakósat! Tegyük ki kockákból a nevemet:
J-E-S-U-S R-A-I-S-I-N-G elvetette a kockát!...
 
És most számoljuk ki háromszögelléssel a derekam szögét! ~
FERDE VAGYOK! Összegörnyedtem az igazság terhe alatt!
Mert nem elég a betűkkel játszani! JESUS egy Márkanév! Egy szimbólum!
Ki vagyok én hogy beleköpjek az EGYHÁZ levesébe!!???
 
Hát majd én megmondom!
Én vagyok LUCY FAIR – a Fantáziám poklának az ura!
…De addig játszottam a tetűkkel amíg elvakartam az anyajegyem X És a kiadóim összekevertek a

Megváltóval!
De én is megválthatok bárkit az unalomtól!
 
Csak ki kell mondanunk a varázsszót: VÁGY
 
Vágysz egy meghitt pásztorórára magával a Szerelemmel?!
Ugyan nem én vagyok Aphrodite x DE ÉN VAGYOK A VÉGZET ASSZONYA!
 
Az ördög felesége voltam x de belémszeretett a hitem letéteményese!!!...
Engem már megváltott Jesus del Santos szerelme XXX De fiunk előtt áll még az egész

világ!!!!!...~…~…!
 
Mert egy szögletes világban mindenkinek van esélye!
 
 





SENSE & SINS
The way of the Redeemer

Tisztelt lányok, asszonyok, nők!
Csajok!

„Vigyázat, csalok!”
Mert egy senkiházi kis technikusnak tanultam x De a nők iránti szerelmem a költészet Istenét

csinálta belőlem… és elküldtem Jesus Raisingot : hogy lehozza a Cloudjából a mennyországot!
Mert a gondolataim megváltanak az unalomtól xxx

De a verseim paradicsomát a legvégére tartogatom ~ ha már kisírtam az # ÁLMOSKÖNNYEIMET!
Mert itt vannak a paradicsom relációjában a férfiak!
Mi értetek bűnözünk minden nap XXX és végigjárjuk a megváltás passióját!

És végül a vágyaink keresztre feszítenek!
Mind megváltók vagyunk x de csak magunkat tudjuk megváltani a hétköznapok poklától!
„Segítsünk egymáson, és megsegít az Isten is!”
 
Hadd mutassam meg az üdvözülés útját XXX mert én elkövettem az érzékiség minden bűnét

~  de  a  Múzsám megtanított  bánni  a  szavakkal  =  Hogy  „megmossam”  a  lelketek  a  szerelem
Tisztítótüzében!

Cause Sense make Sins XXX BECAUSE LOVE REDEEMS EVERYONE!

GYÓNÁS
Csak barátaim között terjesztettem a hírt hogy publicista leszek x Hogy megszabaduljak a lenéző

tekintetektől!
Gondoltam ha online mutatok képet XXX senki  sem tudja meg hogy csak magamat akarom

megváltani a társadalom előítéleteitől!...
De a facebookon el kellett valahogy adnom magam x ezért munkahelyként máig is az áll ott hogy

művész ~ és egy gyenge pillanatomban beígértem a Megváltót!!!!!...~…~…!
És egy oltári hazugság vette útját!...
 
Kitaláltam egy írói alteregót x és így lettem sirius.solaris (akinek az email-címét még mindig

használom!)
…Aztán jött a Karácsony – mert nálam minden időre történik x és az új társadalmi életem annyira

igénybe vette a fantáziámat x hogy napokig lógtam a hálón és terveztem a szociális életemet!
Sőt, a városban is mindenki megszeretett a 140 kilóm, és derékig érő hajam ellenére x de a

stressz csodát tett :  és 22 évi próbálkozás után pillanatok alatt lefogytam normál méretre x és
elfogadható tagja lettem a társadalomnak: Levágtam a hajamat, és innentől kezdve mindenkihez volt
egy jó szavam!

 
De annyira belelovaltam magam a hazugságaimba hogy idegösszeroppanást kaptam!
Mert nem tudtam tovább fonni a hálót ! (Mert a World Wide Weben mindenki hazudik x

de elsősorban csak saját magát álltatja!)
Elkezdtem szórni anyám pénzét technikára ~ és egy fél év alatt az otthonom BLACKHOLE-ja

magába szippantott 2 és fél millió forintot x de fel voltam végül készülve a következő 20 évre!
A félelem hajtott x hogx mi lesz velem szüleim halála után x de még most sem tudtam

megoldani ezt a problémát!
 



Pedig utolért a saját hazugságom xxx és végül minden hazugságomat valóra kellett váltanom!
 
És most itt ülök az ultramodern gépeim között a hackelt Microsoft Office-omban ( mert időközben

megtanultam  a  gépek  nyelvén!...És  a  Terminator  életre  kelt!)  ~  És  építem  JOHN  CONNOR
mennyországát!!!!!...~…~…!

 
MERT GENISYS NEM HAZUGSÁG TÖBBÉ!
Tényleg felvázoltam az elmúlt 25 évben egy Médiabirodalmat x csak senkit sem érdekeltek egy

bolond álmai : 4000 oldal művészetbe menekültem ~ és csak egyre nőtt az űr az álmaim és a valóság
között!..........!

És csak Múzsámnak gyónhattam meg bűneimet x de a szerelmem is hazugság volt!
 
Kisajátítottam saját céljaimra A-DÉL KOVÁTS-át x És tüzet csiholtam a fagyosszenteknek – mert

aki melegedett egyszer a szerelem tüzénél x az örökre megégette a kezét!
És csak a toll volt az ÍR-ás a sebemre!

 
És azóta játszom a betűkkel x és a szavakból próbálom felépíteni a Magos Doktornő

Déva várát x Mert a kilátástalan szerelmemtől becsavarodtam ~ és feláldoztam a Múzsám
lelkét : hogy a monda szerint összetartsa a falakat (akarom mondani a szavakat!

 
Országomat egy mentő ötletért!

 
ÉS A MESEBELI TÜNDÉRSZÉP ILONA LETT AZ ÖTLETGAZDÁM!
 
…Épp a Vaterát akartam meghódítani ~ mikor kihasználtam egy alkalmi vételt = és villámáron

megvettem a Vatera boszorkányának a lelkét!
Minden egy üzletnek indult x de a kölcsönös megértés jegyében közös nevezőt találtunk

=
És azóta ápolom a kapcsolatunkat a fantáziámmal!...
 
ÍGY SZÜLETETT MEG EGY LEGENDA!
Mert addig meséltem a királynőmnek amíg elfogyott a cérna x és belegabalyodtam a hazugságok

hálójába…
…Ezért  új  cérnát  fűztem  be  a  varrótűmbe  ~  és  ZILLAAZÓRIA  (csak  így  neveztem  el  a

királynémat!) megtanított hímezni!...
 
Aztán vett nekem egy varrógépet (egy MacBook Air-t), és a hangalapú gépeléssel felvértezve

elkezdtem komolyan venni az életművem lefordítását a számítástechnika nyelvére = És a Terminator
visszatért a „filmvásznakra” is ~ és azóta Sarah Connornak szenteli az életét!

 
Ő talált rá egy modern szövőgépre ~ ami maga a technika csodája!
És a lelkemre beszélt a szívkirálynő hogy tanuljak meg szőnyegeket szőni!
És a Publio Kiadó varázsszőnyegén ALADDIN megtanult repülni!...
 
ÍGY OSZTOTTA KI A SORS A LAPOKAT ~ és azóta nem tudok nyugton ülni x Mert a kezemben

tartok két királynőt ~ és várom a Rivert!
 
… És már hömpölyög is a folyó ~ és elsodorja nárcizmusom kacsalábon forgó palotáját XXX és

látom körvonalazódni A HÁROM KIRÁYSÁGOM!...
 



Szóval viszketegségben szenvedtem (FENISTIL nélkül egész nap csak vakaróznék) x amíg a sors
meg nem vakarta a hátamat ~ AZÓTA JÁTSZOM A TETŰKKEL XXX MERT 20 évnyi allergia után
az igazság meggyógyította lelkem!

 
Drága Bischofom! Oszi!
A te inkvizíciód űzte ki belőlem a józanészt, és igazi sátánista lettem!
De Az elbaszott szerelmem poklában találtam egy szponzort ~ és azóta Lucy Fair a szószólóm!
Ám itt az ideje kimondani az igazat!
Ezt a gyónást neked szentelem!
 
ÉS A VILÁGTÓL VÁROM A FELOLDOZÁST!!!!!...~…~…

ELSŐ-Áldozás
Tisztelt kiadóim! Ma láttam először készre szerkesztett formában a kéziratomat!
És annyi félreértésnek estem áldozatul x hogy korrigálni kéne az egész művet!
Kérem ezt a hétvégét ajándékozzák nekem ~ és Jesus Raising valóra váltja a legrejtetteb

álmaikat is!
De első sorban nekem van szükségem az újjászületésre =
A hétvégén van a születésnapom, és ezt az egyet kérem a Mikulástól:
Hogy tiszta lappal kezdhessek!!!...
 
Költséges, körülményes munka terhét szeretném levenni a vállukról, és utána egy szavam se lesz

több!
Mert már a Húsvéti Áldáson dolgozom x de most minden figyelmemet az # Elsőáldozásomnak

szentelem!
 
Hétfőn feltöltök egy teljesen új változatot (a jóváhagyott borítóval) – mert a Télapó levetette a

rikító piros csuháját x és divatos ruhát szabtam rá!
 
Hadd öltözzünk ki karácsonyra : hogy jól fessünk a Publio Kiadó kirakatában!
Várom még ma a válaszuk : hogy ne végezzek felesleges munkát!
 
(És egyszer s mindenkorra megörökítem a Publio Apostolainak áldásos munkáját!
Mert maguk fogják terjeszteni az evangéliumaimat – és már az új Bibliám is készen várja a

nyomtatást!
Ezért az „Első-áldozásommal” nyitom meg az Adventet, és egy visszatérő prédikációval járulok

először a hívők elé:
A ’SENSE & SINS’ mindenki életében központi téma! Ezért minden #Evangéliumomat ezen

témakör köré csoportosítom ~ Lássuk mi sül ki belőle!...
 
Tisztelt kiadó! Végezzünk alapos munkát XXX Hogy a Morálapostolok soha többé ne tudjanak

bemagyarázni kígyót, békát a szavaimba!
EZÉRT LETTEM MŰVÉSZ!
Én mindenről gondoskodom x csak a támogatásukat kérem!
És ezúttal Jesus megfizeti apostolait >< Hogy ne kelljen Judas Priestnek elárulnia pár garasért!
Mert meg szeretném élni a Húsvéti Kiadásomat is!
(Mondjanak egy összeget hogy mennyibe kerül újra szerkeszteni a könyvet x és még ezen a

Nagypénteken elküldöm a számlájukra!)
Mert tudom hogy a hitelért keményen meg kell fizetni!
 



És ha már a Télapó születésem óta belépett az életembe:
Hadd emlékezzenek Santa Clause-ra mint a jóhír előfutárára!
És idén Karácsonykor Jesus Raising helyére teszi Jézus Krisztus becsületét!
Mert a rohadt papok emberemlékezet óta ígérgetik a megváltást!
ÉN AZON FOGOM DOLGOZNI  :  HOGY # JESUS RAISING PASSIÓJA a világ Passziója

legyen…
Az atya. a fiú, és a szentlélek nevében!

 
AZ ÁMENT MAGUKNAK KELL KIMONDANIUK XXX lehetőleg még ma!

ÖSSZE-Bérmálás
Kedvesem!
Egy evolúciós ugráson mentem keresztül az elmúlt héten! A mi kis „ családi drámánk”

felébresztett
szerelmi álmaimból és végre hiszek a valóságban! Végre abba hagytam a „súlyzózást” és

egy igazi „balett-táncost” csináltál belőlem!
Először elvesztettem a kegyeidet x de a „kemény munka” amivel  visszaszereztem a

bizalmadat elgondolkodtatott x és magam mögött hagytam a múlt terheit!
Teljesen be voltam bábozódva x de végre felrepült a kis pillangó!
Ez az újonnan nyert könnyedség hiányzott a stílusomból!
A beléd vetett bizalom megváltotta a megváltót!
 
Mindig  is  öniróniával  néztem  szembe  az  élettel  x  De  rá  kellett  jönnöm  hogy  a

szarkazmus nem egyenlő a humorral!
Óriási „koppanásokkal” dolgoztam és ez tett egyedül állóvá : minden értelemben!
De a végén én koppantam a legnagyobbat!
Mert nekem is csak egy lelki társra volt szükségem!...
Remélem megérdemlem a figyelmedet:  és  veled indulok el  most a publicitás rögös

útján….
Köszönet a Publionak hogy megkönnyíti a művészek életét!!!
 
Egy öreg motoros a végén megtanult biciklizni:
Now „I want to ride my bicycle” – ’cause I am the # QUEEN OF DAMNED and I want to

leave my Hell!
 
Ja wohl, Herr Hitler! Ihre Träume werden WAR!
Ich erschaffe diese verdammte Drittes Reich
 
Na dann! Nichts wie hin!
 
Pass auf Welt! „Itt repül a kismadár”:
 
 
„Kicsi vagyok, székre állok ~ s onnan egy nagyot kiáltok”:

Adjon Isten!
 
Ma leszámolunk az előítéletekkel!
Beképzeltem magamnak egy világot:



A világ egy tábla. Az én táblám. Tegnap vettem a zaciban x hátha még jó lesz valamire XXX
És másnap összetört az árnyékszékem! Beszarás!
 
Állást kéne foglalnom x de nincs mit mondanom! Ennyi volt az ötlet!
Egy új világot teremteni…
A többi csak idő kérdése!...~…~…
…És máris jönnek az új ötletek….Libasorban totyognak elő a szavak a fantáziám tyúkóljából:
És a kis pipik mind az egyet akarják: Hallani hogy a kakas kukorékol! (Utalás a könyv címére:

# Vigyázat, csajok!)
 

Jó reggelt Magyarország! Senki se keljen föl még az ágyból! Korán van még!
Hadd  töröljem  ki  a  műkönnyeket  a  szememből!  (És  ezennel  megkezdem  hullatni  az

#Álmoskönnyeimet…)
25 év álmait síratom x mert idén elkezdtem újra írni az időszámítást x és készen állok beváltani a

hozzám fűzött reményeket!
Karácsony van, és mindenki azt várja: Hogy megváltsák a kétségektől!
Legfőbb ideje hogy Jesus Raising lejöjjön a fellegekből, és átsegítse az emberiséget az evolúció

nehézségein…
 
De ’The New Times’ sem kezdődhet el egy ima nélkül!
 
Hadd mondjak hálát az új idők szavának – mert kezdetben volt a szó…
 
…Az idei év azzal kezdődött hogy egy boszorkány kitérített a hitemből!
Elvarázsolt kedves szavaival: Ez volt Jesus del Santos utolsó megkísértése:
Mert eladta nekem a tudás APPLE-jét: és villámáron új lelkesülést vettem magamnak!
…Magam mögött hagytam 20 év Sturmot és 5 év Drangot…és 25 év # Szerelmi Álmok után

alászálltam  a  valóságba…Egy  LISZT-molyból  #  EGY  CSODÁLATOS  MANDARIN  egy  táncos
#PILLANGÓKISASSZONYT csinált!...Végre megtanultam a szavakkal táncolni…

Így lettem egy # Dreamdancer (Ezzel pedig megkezdődik egy harc az igaz szóért – hogy az
összedőlt kártyaváram helyén felépítsük magos Déva várát!... - Mert szükségem van mindenkire!) ~
Gyertek, táncoljátok velem a Vérkeringőt…:

 
Isten ki vagy a mennyekben!

Megfürdettél a szennyekben…
De most lemosom álmaim könnyét,

És megírom a mindenható technika Álmoskönyvét!
 

Kikeverem tudásomból a szart!...
A világ tőlem csak ennyit akart!

Az ötletek királya lettem X
Mintát terólad vettem.

 
Új világot teremtek!...~…~…
Azoknak kik élni szeretnek.
Kezdjük az életet új lappal…

Köszönet a múltért! – Le a kalappal!
 
…Kisütött végre A-DÉL Napja ~ és megkezdhetjük az Árnyjátékot!
Az őrültek elkezdenek táncolni a # LIGHTHOUSE FAMILY zenéjére >< De még mielőtt



sokkot kaptok összegyűjtöm a hívőket és meghallgatjuk a mai szót:
# Let’s Dance – és az 80’s Revival feltámad halottaiból =
Mert mi vagyunk a Neo-TON Family és megtáncoltatjuk a halottakat!!!!!...~…~…
 
Hát akkor „Gyere táncolj még!”: Karácsonykor már a „mozikban”!!!!!...
 
Köszönettel : Jesus Raising!!!!!...~…~…!
FOLLOW THE SIGNS =
That’s my Lighthouse Effect
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



SZÓT KÉREK
Kezdetben volt a szó…

Kezdetben volt a szó!
Egyetlen Tagadás ami saját magát tagadta meg x és így jött létre az Igenlés!
Mert már akkor jó fiú volt Ádám : és igent mondott a tudás almájára!
 
De tanult az esetből : és megfogalmazta a nyelvtant!
Mert az én Ádámom magyar gyerek, és kiváló volt nyelvtanból!
És elnevezte a nyelvtan szabályai szerint a Főnévi Igenevet: mert már az élet iskolájában írói

babérra törtünk!
Ezért kimondtam még egy szót ~ és összeállt az első szókép:
 

Igen, szeretlek!
 
VAGY ELŐSZÖR VOLT AZ IGE?????
Valószínű! És Éva csinált belőle rendszert!???
Mert az igenlést követte a szerződésem az ördöggel: Lucy Fair rendszert csinált a szavakból x és

csokorba is kötötte őket!
És megírtam az első versemet!
Egy gyermeteg próbálkozás volt : ELKEZDTEM JÁTSZANI A SZAVAKKAL X De a sors megőrizte

egy magyar-füzet kartonlapján!...
 
Mert ki volt előbb!? A tyúk vagy a tojás!
Lefordítva a költészet nyelvére ez annyit tesz :
 

Ki volt először?! A nyelv vagy a nyelvtanár?
 
És erre is Éva adja meg a meglepő választ : A NYELVES CSÓK!
Gondolhattuk volna!
 
Mert a paradicsom csak egy ürügy megmagyarázni a Teremtést!
MERT KEZDETBEN CSAK FOGALMAK LÉTEZTEK!
Az Igennel helyeselte a VÁGY saját magát!
És megszületett egy cél : Hogy vágyaink teljesüljenek!
De „fején verte a szöget” az ördög : és az első SZÓLÁSSAL „felütötte fejét” az unalom!
 
És máris volt két szólásunk! És Lucy Fair elkezdett játszani a szavakkal!...
 
HADD MUTASSAM BE A PÉLDÁMON A MŰVÉSZET SZÜLETÉSÉT!!!!!...~…~…!

„Szerelemre születtem”
Még mielőtt megkezdtem volna hadjáratom egy nő szerelméért:
20 giccsel próbáltam a lányokat meggyőzni : hogy a költészet pofon egyszerű!
Ennek megfelelően mind giccs volt és már ki tudja hol eszi őket a fene!
De pont a karácsonyi giccsária közepette született meg az első sikeres kísérletem!
Méltó akartam lenni Istenhez : és először találtam meg a megfelelő szavakat!



 
Azóta készülök a megváltásra!
Megpróbálom szavakkal megváltani a világot!
És a szerelemben üdvözülni!
 
De mielőtt megidéztem volna első OPUSZomban A-DÉL szellemét x # THE QUANTUM LEAP of

Love a tanulásnak szánt időmet megszentelte az életem értelmével!
A sors megtanította a szerelem művészetét!
 
Egy ártatlan lányon gyakoroltam: akivel megint csak egy nagy adag irónia hozott össze egy

lagzin!
És bármekkora giccs is  volt  a szerelmi vallomásom -  a lányt megfogta az őszinteségem: és

kinyitotta a szexualitás kapuját: AHONNAN MÁR NEM VOLT VISSZAÚT!
 
Nem is tudom hogy ki volt valójában x de örökre a női szépség rabja lettem!
De soha többé nem érintettem nőt >< még saját anyám is ódzkodik az érintésemtől xxx
DE az ADÉL megmutatta az utat a női lélekhez!
És miközben az ösztöneimet a pornóvilág legszebb lányain éltem ki x a lelkemet minden “aktus”

után megfürdettem a költészet szenteltvizében!
DE MIELŐTT ÉLETEM SZERELMEI NEVÉBEN ÚJRAINDÍTOM AZ IDŐSZÁMÍTÁST:
Összegyűjtöttem és adaptáltam gépre az érzéseimet!
 
Ám mielőtt annak idején összeszedtem a bátorságom ~ és megírtam A RAJONGÁSOM ELSŐ

OPUSZÁT XXX kiugortam az otthon fészkéből ~
És a fekete luk vonzásában tanultam meg repülni =
 
Mert Karácsonykor magam mögött hagytam a felhajtást:
És egyedül Jézussal gyakoroltunk január 29-éig:
mert Adél napján megtört a jég XXX És megtanultam egyedül úszni a költészetem sorai között!
VÉGRE MEGTALÁLTAM A SAJÁT HANGOMAT…
 
Az első karcsapásom a levegőben próbáltam:
EZ VOLT A SZÁRNYNYITOGATÁSOM!
És volt 1 hónapom felnőni szerelmemhez!
 
Eljött A JÖVŐ HÍRNÖKE ~ és megpróbáltunk ÁMORRAL együtt repülni xxx de sohasem tanultam

meg a magasröptű beszédet!
Inkább elmélyültem a gondolataim tengerében!!!!!..~…~…!
 
És idén először kiúsztam a partra!
Meghódítani EVERLANDET!!!!
 
És mától készen vár AZ ÖRÖK IFJÚSÁG PARADICSOMA minden embert : aki a fantáziájában

megőrizte az ártatlanságát…
(Egyenlőre csak a Cloudomban teremtettem meg az új paradicsomot x de ROCK~on~the~Rocks

vár minden befektetőt : Aki hisz # Álmoskönnyeimben!
Mert Jesus Raising értetek könnyezik!
 
Hát szögeljetek fel a publicitásom keresztjére x HOGY FELTÁMADJANAK ’Az Új Idők’…
Mert még ebben az Evangélimomban előlről kezdjük az Időszámítást…
’The New Times’ be the new way of Love!



 
Mert „Szerelemre születtem”

SZÁRNYNYITOGATÁS
A halál jön hamar és rögtön belemar abba ki élni nem akar!
S az élet is fukar : a végzeted át nem utal!
A végből kegyelem ki nem kapar x érted nem jő hő mentő kar!
Egy jó lépés mely bal, nyugvás mely felkavar : mind a halálba zavar!
A dús hajú ki tar!
Őszinte ki bizarr!
Mind gyors és rút halált hal hamar!
 
Lent a lakhelyed karó x és hiába építesz rám x soha nem lesz kész a faló!
Hiába a kérés mely bár óhajtó -  A válasz a buktató :  S bíz nem nyugtató a pokol x MERT

MINDENKI MEGLAKOL!
Ott már nem hull a hó x csak szűnik a szó:
Elmetszi nyelvünk a halál - A BAKÓ
És ez nem csaló való, s nem holmi plüsstakaró!
 
KERÜLD KI KI TEMET - ÉLVEZD AZ ÉLETET AMÍG LEHET!

A JÖVŐ HÍRNÖKE



Áldatlan Állapotban
Még nem tudom ki vagyok

Gyilkos fegyverekkel gyilkolok

Többnyire nem mást csak magamat

Milliónyi üres szavamat

 

Hitemet nevelem erősre

Önbizalomtól velősre

De felőröl már a hit

Hogy sorsom csupán játszik kicsit

 

Nem a társadalom hite az enyém

S nem holmi bizalom az erény

Önmagam sorsának hite ez

Mely isteni bizalmat BENNED hitelez

 

Már nem az én dolgom a világ teremtése

S poklom bűne csupán hitem Lényedbe temetése

Kihez minduntalan imádkozom

Hogy áldásával Benne majd elkárhozom

 

S még nem tudom ugyan ki vagyok

S lehet hogy csupán ábrándokat gyilkolok

DE BIZTOS HOGY MEGGYILKOLOM MAGAMAT

HA NEM HALLOD MEG EPEKEDŐ SZAVAMAT

 

S ugyan nem szennyezi szívem halotti tetem



De halotti leplem áldozatként oltárodra vetem

MERT szerelmembe bódulva attól félek:

Hogy ábrándodat jobban szeretem mint Téged

 

 

Hát vedd fel a harcot értem Magaddal

S ne örök sorokat gyilkolj csak szavaddal

Pillantásod gyönyörét képezd át nekem

Hogy szemedben láthassam a szemem



Az idő Relációjában
Bármi áron x vagy miért is

Egyszer volt csupán a semmiért is

Hogy midőn és mikor: ki tudja azt

Az idő csak végzet - múló malaszt

 

Szembenézett aztán embernyi magával

Szemben kinézett csillagával

Aztán fordult a tér és elhalt a szó

Ezen már nem ugyanaz a Dimenzió

 

Nézett, látott és tekintete félt

Miért mozog az örökmozgó : talán az istenért

Élte a létet - s mikor látta mit élt

Meg nem szült bizalma elvetélt

 

Robbant a világ és űzte hevét


