
SZŰTS ZOLTÁN

1Balhé nem lesz, a
mar1<.etot védi a

security, no trouble, I
promioe, a pénzváltás

és galambok - peace
be with you - jó

biznisz

torkolata, mint barna fej a jég fehér
párnáján pihen, másnap IJártyák
és jégbordák jönnek, az ezüstös halak
megsárgttlnak a falevéllel kevert
iszapban. Ötven kilós testét a nap
levegőbe dobja. Leesett, és visszapattant
a jégről, mirefOlnézek, már más helyen
látom sütni. Más helyen kel a hold.
Más helyen ér véget a nappal. Péntekről

szerdára lépek a patak fOlött. Látom,
kezemen a bőr elöregedik. Éjszakára
levetem, hátha a széken kirúgja magát.
Kiszellőztetem a tüdőmet. Porgetem,
mint egy kis vödör vizet, magam körül
a vért, fOlül marad a fej, nem esik le.
Kíváncsian alszom, az ébredés visszafelé
is sokmindent megmagyaráz.

A gazda visszakeríti
házát
Jól bevált mádszer, az őrszem csak int,
Hát mi az ördög van most már megint? 
ordítják káromkodva az árusok,
már itt sem hagynak békén, újabb sokk

ér minket sokk után, s mindez nap mint nap
ismétlődik, redig on my word..., a pap
mondta így , s ki ez az arc, e körmönfont
dekadens, ki kötélből ostort font.

s szétrúgja pultjainkat, úgy, hogyfont,
dollár, márka, líra, s persze a jen
hirtelen zuhanni kezd, ki vesz ilyen

bátorságot magának, hogy miatta
galambok teleszarják a templomot;
- Úgy tűnik, megérkezett a tulaj.
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Subj: Re: kísértés
From: MX%" chiesusénoasteland.com"
To: MX%"devil@circle.com"
Sub]: Re: kísértés

Return-Path:<chjesus@wasteland.com>
Receive: from wasteland.com (maiI2. wasteland.com) by circle.
Date: Tue, 25 Nov 30 15:16:28 MET-IMET OST
Received: from chjesus@ppp182.wasteland.com with SMTP
Message-ID: <347AD6F7.438448@wasteland.com>
Date: TI/e, 25 Nov 30 14:47:35+0100
From"chiesus"<chjesus@wasteland.com>
Organization: paradise.mail [babilon}
To: devil@circle.com
Subject: Re: kísértés X-Priority: 5 (high)
References: <009BDC50.A45B6860.1414@devil@circle.com>
Content-Type: text/pIain; charset=iso 8859-2

devil@circle.com wrote:

»Minden hatalmat és dicsőséget neked adok, mert én kaptam meg
>és annak adom, akinek akarom. Ha imádsz engem, minden a tiéd lesz.

RE: Gondosan átböngésztem a jogaidat, és rájöttem, hogy mivel
felhasználó vagy, csak kaptad a világot, és nem teremtetted.
Gondolom, olvastad, Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj!
(www.mek.iifhu)
Így vissza kell utasítanom ajánlatodat, azonosítód továbbra is megma
rad.
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