
I
más tészta a jog, és más az igazság. A világ
Ki vizet prédikál, nem a vizet issza, makulátlan és eredendõ szövetét

I a tolvaj a szajrét nem adja vissza! nem téptem el,
.A gátlástalan a világát éli: csak finom ujjakkal t8;pogattam

;'~"ij Justitia. szemé? .a kötés a régi, a ~akok bölcs mosolyával
y::' s a legjobb alIbmk elveszett: felIsmerve

Kiment a szovjet. hadsereg! az ujjbegynyi részekben az egészet,
gyûjtögetve újkori meséket

A nemlétezés nem létezik a gyerek11ek, akit õrzök magamban.

A nemlétezés nem létezik! .A magánkiadású verseskötet kereskedelmi
Felhõk szülték a vizeket! forgalomban nem kapható. Megrendelhetõ a szer-
Idõk méhében teremtõ csodára zõ címén:
várnak csillagtengerek Dávid Rózsa, 1052 Budapest, Károly kft. 14.

parányi magba zárva. (e-mail: davidroz@freemail.hu).
Ára 900 Ft + postaköltség. (F. L.)

Maga a fogantatás ,
is egy fajta õsrobbanás: Agak és gyökerek

Táguló világegyetem
az én leendõ gyermekem!

De egyszer majd megáll növése és
kezdõdik a leépülés, .
és gyorsul, ahogy. az idõ halad,
s a végén egy fekete lyuk marad.

Láthatatlan. De létezik!
Az égitestek érzékelik!
A nemlétezés nem létezik.

Fák dicsérete

Irigylem a fákat, mert sokáig élnek
Hajlott korukban is megújhodni készek
N~m az ellenségük, dajkájuk az idõ.
A fa, míg csak él, egyre nõ, egyre nõ
Az utolsó percig törnek fel az égnek
Bölcs gyökereikkel mind mélyebbre érnek Móser Zoltán Ágak és gyökerek címû könyve
Egyre erõsebbek, egyre szilárdabbak megrendelhetõ a Városi Könyvtár címén (7030
Senkit sem bántanak, mindenkinek adnak Paks, Villany u. 1., tel.: 75/421-499, e-mail
Gyümölcsöt kínálnak, levegõt teremnek info@vkpaks.hu) 280.0 Ft+postaköltség árban.
Rabul ejtik a port, amelybõl születtek Agh István Kossuth-díjas költõ így ajánlotta
Akkor sem múlnak el, mikor kivágatnak hallgatóinak a fotómûvész kötetét abemutatón:
Holtukban élõknek tovább szolgálhatnak Móser Zoltán "legújabb albumában visszatért a

kezdetekhez, a bölcsõj éhez, Tevelhez... a bony-
hádi gimnáziumhoz... mindenhová, amit Tolna

Számadás (Pilinszkynek) megyében magáévá lakott... fölfedezteti azt a

közeli jelenlevõt, amin átsiklik a tekintet, így
Nem törtem el azt, sarkall részévé, részesévé válni egyszerre a
ami egy és oszthatatlan. múltnak és a jövendõnek."
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