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 Riadó! 
 
 

Nincs rendjén, ha a fát nem a favágók vágják 
- és az sem, ha a piros almát zölden szedik le, vagy a kék szilváról akkor hiszik, hogy megérett, 

amikor még csak piros. Vagy ha a krumpliföldön a krumplit nem a gazda ássa ki, hanem a 
tolvajok. Az pedig baj, ha lebeg, aminek úszni kellene, vagy ha az repül a homlokomon csapódva, 
ami a vízbe dobva azonnal elsüllyedne. A fák természete a surdalás, a kavicsé a görgés, a homoké 

a szétterülés, a fűé a meghajlás és a megújulás, az égi áldásé az esés vagy a hullás. 
A szélé a céltalanság, mert csak fúva indulhat valahová, másképp nincs is. 

A cél felé csak haladni lehet, besorakozni mögé pedig csak akkor, ha túlhaladtunk rajta. 
De milyen az a cél, melyen túl lehet haladni? 

Aki megkérdezi: hol vagyok? – az nincs otthon. 
Aki megkérdezi: miért vagyok itt? – azt elhurcolták. 
Aki megkérdezi: hol a hazám? – annak nincs hazája 

Aki megkérdezi: merre induljak? – annak irányultsága. 
Aki azt mondja: csináljunk országot! – azt négy fal közé kell zárni. 

A völgy, az völgy. A hegy, az hegy. A szakadék pedig szakadék. 
A völgy a nyugalom, a hegy a forradalom, a szakadék a széthúzás jelképe. 
A helyzet azé, aki él vele – aki ennek a lehetőségéről lemond, elveszett. 

Aki helyzetet teremt, bölcs. 
Akinek helyzetet teremtenek, jó kapcsolatai vannak. 
Akit beletuszkolnak a helyzetbe, parancsot teljesít. 

Aki él a helyzettel, szemfüles. 
Aki minden helyzethez alkalmazkodik, életképes – vagy csak jellemtelen. 

Aki mások helyzete szerint igazodik, szolga. 
Akit a helyzet feladására kényszerítenek, árulók áldozata. 

Aki feladja vagy eladja a helyzetet, ő maga áruló. 
Ekkor nagy baj van, de még nagyobb baj, ha a fát nem a favágók vágják, hanem mi – mások 

lelkes buzdításával – önmagunk alatt! 
Riadó! 
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