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JÓSLAT 1998-RA 

az út végtelen    csillagok mélye hív 
 minden reggel új harcra dobban a szív 
évek szállnak mint könnyű nyári eső 
 már nem is zavar ha egy új lép elő 

ezerkilencszázkilencvennyolc 
 napsugártemető 
 éjek függönye 
 viharos kép a falon 
 nyitott könyv 

az álmodó mesét vár 

 tűz lobban 
  víz cseppen 
   pattan az ág 

azégifényélni! akar! 
  ÉS FOG 
 Gaia mosolyog 
  bánatot lehúzó sár: 
   1. A természet maskarája 
   2. a, megfeszíttetés 
       b, feltámadás 

nap – láng / eső – jég 
 vérzik a hideg. 
virágok  24 C (huszonnégyfokcelziusz) 
újabb virágok 
befagyott kéményen a hazatért vándor 
és az égi tűz egyre erősebb. 
 – EGYRE ERŐSEBB  – 
  – EEGGYYRREE EERRŐŐSSEEBBBB – 
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– Várj 
– Nem fogok! 

az álmodó mesét vár 

 tűz lángol 
  ég dördül 
   gyümölcsök az ágon 

gyermekzsivaj 
 kutya csahol 
kasza helyett gép arat 

 a nap korán és későn 
  mert 
 tücsökmuzsika 
„a hőmérséklet egész nap 30 C (harmincfokcelziusz) körül marad, 
felhősödés nem várható” 

vak napfény 
 lázadás 
 mélyvízi úszkálás 
  kánikula 
augusztus évvége 
– Hát te is búcsúzol? 
– Igen! 

az álmodó mesét vár 

 láng lankad 
  az ég párája 
   az ágról hullik a levél 
  

egy épület megtelik 
füstölgő kéménytől búcsúzik az induló vándor 
 könnyű zápor helyett nehéz eső 
  levélpaplan 
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 menekülők a drótokon 
  felhőroló az égen 

A Természet Búcsúszinfóniája: 
 1. tétel: Levélzörgés 
 2. tétel: Szélzúgás 
 3. (és egyben záró)tétel: Ónos eső 
ólomlábú emberek 

– Te sem maradsz? 
– Mennem kell! 

az álmodó mesét vár 

 láng alszik 
  hó hullik 
   az ág egészen kopasz 
megvetette ágyát a világ – hópaplan 
 álmodjatok virágok 
(…) 

(a jóslat itt megszakad)  
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ÉLETMARATON 

elöljáró beszéd – szóval 

tisztelegj a kapitánynak!!! 
 i 
  sz ez az 
      t 
       e   MOST PEDIG LÁZADJ FÖL 
         l 
          e de ne csak úgy magyarosan 
            g  --hanem istenigazából 
              j 
               a 
                 k 
                   a 
                     p   húzz be 
                       i   egyet a 
                         t   kapitánynak 
                           á 
                             ny         öklöde 
                                 n    az           t 
                                   a                   má 
                                      k                      rtsd 
                                                                     bele a képébe 

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

  Z   P  V  L    I I I 
S  É       O  T ooo 

VALAHOGY így gondoltam 

első rész 

ezkezdetneknemisvoltrossz 


