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Kádár, Dobi, Apró, Marosán, Rónai, Sebes. Tárgyalás, csehekkel tárgyaltak. Tájékoz-
tatták, csehek segítsége, öröm, hogy a magyar forradalmi kormány számos eredményt
ért el a rend helyreállításáért. Helyeslik a szovjet segítséget. Mo. fejlõdése Magyaror-
szág hatáskörébe tartozik. ENSZ nem jogérvényes. [...]

Szakszervezeti felhívás: Munkástestvérek! 17-én reggel a munkát vegyétek fel a
sztrájk fenntartásával. Majd sikerül megoldani. 15-én tárgyalunk Kádárral, munkás-
tanács hatásköre biztosítva van. Szovjet csapatok az ország területérõl fokozatosan ki-
mennek. XIV. ker. 19-én reggel 8-ig munkába, autóbuszüzem vegye fel a munkát. Ha
nem teljesítik az ígéreteket, újra sztrájk.

Vasutas munkástanács: magyarul érzünk és gondolkozunk. Ferencváros okt. 31-i kö-
vetelése mellett kitart, de múlhatatlanul vasútra van szükség. Kérünk, sztrájk fenntar-
tásával, vegyétek fel a munkát. Mi, a munkástanács tagjai, tettekben és anyagiakban
megbecsült tagjai legyünk. [...]

A világ a kommunizmus ellen, Mo. hõsiessége. A szovjet elszigeteltebb, mint volt.
Ázsia, Tokió: a szovjet története hátborzongató.
Teherán: Kis népek küzdenek ellene.
Kéthly sajtókonferenciát tart ma – nem fegyveres beavatkozás kell, az megsemmisí-

tené Mo.-ot. Nem fasiszta felkelés.
A pápa két nagyhatalomhoz: Isten és a nép. Két szakadás: nép és a vezetõ közt, és

politika és nép közt. Katolikus sajtó: megvetés és bojkott a kommunizmusnak. ENSZ-
megfigyelõ megint jönni akar, ifjúság deportálása miatt is. [...]

Tito: a sztálinisták és vazallusaik felelõsek. Csodálatos szabadságharc.
München: a forradalom távlatai, programja, az író 10 napig volt Mo.-on. Gépállo-

máson mindenki sztrájkol, míg az orosz el nem megy. Összes polgári pártokat! Szabad
választást! A szovjet csapatok kivonulása után. Indulhatnak a kommunisták is: szánal-
mas lesz.

Semlegesség: Nagy Imre ezzel lett népszerû. Kádár egyiket sem ígéri. A második
beavatkozás: szabadságharc lett belõle.

10 óra, megyek aludni, mert 4–6-ig kapuõr leszek.

(Folytatása következik.)

Rába György

JÓ VOLNA

Tollam futtatni könnyedén
mint korcsolyát a tó jegén
jó volna szálljak magam is
fürge szerszám amerre visz
és útközben révülten annyi
tömérdek gondot elfeledni



még névsorolvasási énem
is elveszteni aprópénzem
de botorkál a toll a láb
módjával csatangol tovább
nógathatom már sose száguld
ahogy rég istenigazából
mégis remélem ez a tempó
azért épp valamire lesz jó
szem könnyebben észrevehet
útszélen is drágakövet
vagy csak fatörzsön furcsa rajzot
a ritka perc mire fölajzott

KÉT TENGER KAPITÁNYA

Az a kagyló a pettyes felület
ürege zúgott abba sose hagyta
fülembe az óceán jóllehet
kezembe fért fajánsz fényû alakja
az öklömnyi-se tárgy az asztalon
csábítgatott elemek énekével
dühét hittem kedvemre hallgatom
erejéhez gyermek hatalmam ér fel
ezt élvezte úgy együgyû hitem
mint aki úrrá lett fenséges úrrá
emléke ma pitypangpehely hiszen
súlyos sóhajú percem messze fújná
csak belsõ tengeremre figyelek
mostanság már föltartóztathatatlan
dagálya elsodor majd betemet
bensõm tajtékja újra s újra csattan
s ahogy magamra hagy s partjaimon
aszú medúzák roncsok uszadékok
keserû nyelvvel hajtogathatom
õs elem vagyok magam is a végok
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TÉLI FÁK DIADALA

Mért bámulod a girbegurba ágat
tar fákon ezt a téli kuszaságot
ívet hurkot a vesszõk fonadékát
ráocsúdol még holtukban se némák
az ég az ûr elõtt kirajzolódva
grafikát rónak képzelt papírodra
hogy ami él vagy nemrég élt az ûrön
nyomot üzen folyvást hogy rajta gyõzzön
ha nem is emberi szóval beszéddel
de az idõ ínségében is ével
aminek egyszer meg kellett születni
azt mondja ki erõsebb mint a semmi

Bertók László

AZT MONDJÁK, KÖLTÕ

Tétova sorok Orbán Ottónak

Azt mondják, költõ, pedig csak semmire se jó
nyolcadik pont a hétpettyes katicabogáron,
szoknyák körül kóválygó Don Quijote, aki
szélmalomnak nézi a kalimpáló
nõi lábakat, dárdája reves fa, érzelme
képzelõdés. Gyámoltalan, megalázásra csábító
albatrosz a tengerjáró hajó fedélzetén,
„lakik a házunkban egy költõ” kezdetû
csodabogár, aki egyszer kettesével veszi a
lépcsõfokokat (s állítólag repülni szokott),
máskor meg mint a törött lábú pók,
kapálódzik, csapkod, nyolc lába közül
azon a kettõn sem tud tisztességesen le-föl
közlekedni, amelyik épnek látszik… Se vagány,
se vátesz, se élõ lelkiismeret, se lepedõbajnok,
legfeljebb gõzös kávéházi legendák és
vesztes forradalmak legyõzhetetlen hõse,
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