
Kosmiske ligegyldigheder
Hent bøger PDF

Bjarke Benjamin Andresen

Kosmiske ligegyldigheder Bjarke Benjamin Andresen Hent PDF Magten er din gulerod
lugten din er svovl og sod
din vilje er at korrumpere

og mennesket vil have mere mere

stil i sigte magt og ære
og mennesket vil alt fortære

intet er dig helligt
Gud er blot til grin

Jorden sendt til tælling
de fleste si'r det min

dæmonen gi'r dem ret
din fødselsret er alt
sluttet er en pagt

glemt er jordens salt

bed til frelsens engel
hjælp mig gøre ret
tænd mit rette selv
lad det være sagt

men dæmoner lurer
bag hvert skridt på vejen

prøv nu om du kan
sige fra til dem

Uddrag af bogen:
"fortidens nutidens fremtidens stjerne

selv du lever ikke evigt"

"og ægget eksploderede
og skabte universet"

"ingen engel
ingen dæmon

et væsen af blod kød og ånd"

Om forfatteren:
Bjarke Benjamin Andresen blev født i Jomfruens tegn i 1979. Han er førtidspensioneret på grund af skizofreni

og holder sig i gang via forskellige hold for psykiatribrugere. Han bruger sin fritid på
skriveværkstedsdeltagelse, tegne- og malehold, kommunikationskurser og samvær med familie og venner.
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