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A címlapon 124 méter magas brazíliai templom látható. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kertész Eszter 
a test feltámadását 

a jég víz 
de mégse víz 
nem itatja kertedet 
 

a gőz víz 
de mégse víz 
nem oltja szomjadat 
 

a víz jég 
de mégse jég 
nem bírja léptedet 
 

a víz gőz 
de mégse gőz 
nem száll az ég alatt 
 

– mint a halmazállapot-változás 
olyan lesz a feltámadás 
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