Buluş~a
Her türlü insani ilişkiden, iletişimden kopmuş,
yabancılaşmış olan birey kendi içinde yalnız.
Sevginin yitirildiği bir dünyada sevgi anyoruz.
Mistik bir bakış olsa da, gerçek sevginin ancak
bir başka boyutta varolabileceği inancındayım.
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