
Raffine, Toplam
zgrm fakat kstl , gnlm ksr , yalpalar snrsz yaamak , isteyen cierini mazotla besleyen , ham cisimli ,
rafine edilmi her bir harbim , harbiden de kar misali kapl beyne etki etme acizlii triplerinde okyanus resiflerinde
yaarm, lrm , dualarmda sakl her gmlm , bedenim kimsesizler aleminde derstlerimse yarenimde gizli ,  onunla en samimi
muhabbetim sizli bizli,yle bir dilekti kalbim u paresinde kalm izi dert denizde olum ifrelendin iime tufan oldu dalga vurdu sa
yanaktan , tek kiiyiz rapimiz yalana endeksli hepimiz kokusuz askeriz yada dikenli teller arkasnda yan keski , dikta ederek diktatr olunmaski kimine
nafaka verdi kahbe kader kimine eyleminde g ve  gnn birinde hayr oldu Raffine zaten yaad bin , gnn birin de kahin oldu
lakin haininde hain ordusu yrd hep nde kendi oldu nce sonra bakasyd , oldu rapsel mrmn duraklarnda sylenen yalanlar testi
krd aklmn hudutlarnda , cmle ne bandan sonunu belli eder , krld kalbim zr bekler Kanck olmu artk herkes
Arkadan vurmakm , erkek olmak , erkek deilsiniz ! Tek Yalanm artk gerek Hep dolanm mre gam hep ilm de har bir zam dinle belki bulabilirsin
gereimde pay ellerimde bir dilektin her gecemde gk yznde Ay!! teklerimdir melankolimde zan.Vahimlerimde her duman ve bir
de Nagihan sanma kaderin kalc tek kalemde silinir, Mrekkebimde bilinir her ac  elemli dertlerin mateminde her gnm tekerrr
yaslarm birer gl,kaderim biraz gl , titrek ellerimde terazi tartt rapimi ka gramd hangi kelime yaram deldi hangi kelime
kayboldu hangi kelime dierisin yerine geldi

(Nakarat)

Her eyi grdm amma anlatm yalan kardeim srtmdan vuran , kalbim atmayan duran , kaderim ince izgi , neferim Klliyen yalan
dilimin lehesinde kaybolan satrlarm eylemin rapimle yansyan, sava kantlarm lmekte zor yaamakta , sorularla rtmyen
yantlarm , zgrm fakat kstl lmek isterken yaln kelamlarn engel oldu yalan riyalarn tm dnyalarn iinde kapitalist bir denge
yok olmayan ve ben bir sosyolog antipolitik adan yaklaan karmaamdr lmek bilmeyen ve hep peimde kaydmn derinlerinde ben yokum ki
ocuklarm doysun zati ben tokum ki , kalemi tutan ellerim krlsn sen bugun deil ki yarnsn , zor gelen kolay gidermi
her ktlk iime bir gzellik hapsedermi

gerekmedike huzuruma dileke verme tek dil bilirim oda trke gzlerim haticedeyken netice ald ban yrd kan katlm
kepe kepe corba , zgrlk riyavet tek gereke lmem iin tek sebebse ar yoksun rakkase katilim ben koluma vur kelepe zoruma gitti
kendine ak edip giden her kahpe!! imitasyon dostlarm szleri sahte , srtmdan vurdular kpeke her iiri bir bilmece
tek zlemim ocukluk oyunlarndaki glmece ,sanrm bitmez bu endie huzuruma ver dilek dilime hakim olmam bir lehe..

(Nakarat)

Her eyi grdm amma anlatm yalan kardeim srtmdan vuran , kalbim atmayan duran , kaderim ince izgi , neferim Klliyen yalan
dilimin lehesinde kaybolan satrlarm eylemin rapimle yansyan, sava kantlarm lmekte zor yaamakta , sorularla rtmyen
yantlarm , zgrm fakat kstl lmek isterken yaln kelamlarn engel oldu yalan riyalarn tm dnyalarn iinde kapitalist bir denge
yok olmayan ve ben bir sosyolog antipolitik adan yaklaan karmaamdr lmek bilmeyen ve hep peimde kaydmn derinlerinde ben yokum ki
ocuklarm doysun zati ben tokum ki , kalemi tutan ellerim krlsn sen bugun deil ki yarnsn , zor gelen kolay gidermi
her ktlk iime bir gzellik hapsedermi
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