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Mérföldkő nem szegélyezi, 
mert utam mérhetetlen, 
csak a véges, a mérhető 
fér el a méterekben. 

A Semmiből Isten felé 
tartok a föld porában. 
Micsoda szédítő, vad út 
örvényén jár a lábam! 

Keszei  I stván  
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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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