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HA NEM VAGY ELLENÁLLÁS... 
 
Úgy élj, hogy a lelked is test legyen, 
melyen színeket ver vissza a nap. 
Foglalj magadnak tért a levegőből, 
határozott helyet az ég alatt. 
 
Mert semmi vagy, ha nem vagy ellenállás. 
Vigyázz, ne fújjon rajtad át a szél! 
Őrizzed árnyékodban szent, komoly 
s nyugodt dolgok biztos lélekzetét. 
 
Úgy élj, hogy a lelked is test legyen! 
Fordíts hátat a politikus vének 
karának, s szögezz mellet a bolond 
fiatalok gyanakvó seregének. 
 
Vesd meg a lábad, az idő gonosz 
s egy bal léptedre les már a vadon. 
Ne táncolj minden ősz füttyére, mintha  
virág volnál a saját sírodon. 
 
Ha meghalsz, a lelkedből is virág nő 
s ing-leng a hitvány jövendők szelében. 
De makacs csontod a virág alatt 
üljön súlyosan és keményen.  
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Köszönjük a szerzők, a szerkesztők és a sokféle 
segítő ingyenes szolgálatát. Köszönjük a bátorító 

kritikákat, javaslatokat és biztatásokat. 
Köszönjük az adományokat 

és a terjesztők munkáját. 
A lap esetleges jövedelmét 

a Kiadó szociális célokra fordítja. 
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