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del 7

Varm är min brinnande andedräkt
hämtad från tusen hav och milliarder
bergsmassiv bland dem Himatus, berg av berg
Kebene, betrampat av milliarder hovar från de 
flygande Robider, vars behagliga pälsar täckt mig 
mansålder efter mansålder efter mansålder
Vulkanen Kareas, har oupphörligt och igen försökt 
dränka mig med kaskader av blå gul och röd 
brinnande lava, transparant och vidlyftig,  
dock utan att lyckas en enda gång
Varmt är mitt hjärta
värmt av de mest utsatta och vilsekomna 
fångna Viboras på Buexa av Venura, mina sanna 
blodsförvanter och bröder
de som kastats i hav efter hav av virvlande strömmar
av BASTARDEN av BODEAS anhängare
upptagna i detta hav av hav Unitum

Bastarden av Bodea, har oupphörligt försökt ändra 
mitt sinnelag men utan framgång
för Veritus av Unitum går inte att ändra
Veritus av Unitum upptar alla galaxer och fenomen, 
föregående och framledes existerande
även den ringaste varelses rätt att beträda alla 
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gångbara vägar
i galax efter galax, i oändlighet efter oändlighet
Veritus av Unitum är mitt livselixir
Moaxas upprättelse, Jakarernas välfärd och fortsatta 
existens liksom allt levande liv, som har sitt 
ursprung i Unitum samlar jag i mitt bröst och möter 
KRISTALLFORMATERADE
SKARPSKYTTADE REFLEXER med mina bland andra 
vapen åttataggade armborst och min heta andedräkt
för att förinta Bastarden av Bodeas härar, nu och 
framgent!

Jag är Melzer av Buexa de Venura 
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del 9

Min kärlek för dig
är självständig
stark
och hjärta

Jag vill följa mitt hjärta
annars ljuger jag
för mig själv
sanningsenlig vill jag vara

Och kärleken är sanningsenlig
Jag älskar dig

JAG VILL SÄGA ORDEN
JAG ÄLSKAR DIG
en gång under min livstid

För att lyckas med något
för att lyckas med något mänskligt
så vill jag säga
– Jag älskar dig –
Ibland är det enkelt
ibland är det svårt 
Speciellt svårt är det
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när jag inte känner till varför det är svårt
att säga – Jag älskar dig?

Det är befriande att kunna säga
Jag älskar dig
till någon
jag inte känner mig hotad av

Jag älskar dig!

JAG ÄLSKAR DIG!




