
a mások gonosztettei míattí fájdalom. Mindig az fáj neki, ami másoknak fáj. Ez
a fogyatékos értelmű kislány nem maradt meg az állati vegetáció szintjén - mi
lyen könnyű lenne ezt eljátszani -, ember 6, s még azt is érezzük, hogy különb
mint a legtöbb kiművelt lény.

Jelenléte mindenütt derűt és - furcsa módon - biztonságot sugároz. Ahol
ő van, kivirágzik a sivár táj. Fellini képsorai máskor szinte túlcsordulnak a jel
képektől, a gazdag ornamentikától ; ez a szép film olyan kietlen és üres tájban
van fényképezve. hogy az már majdnem az esztétikum tagadása. Ha éppen leté
rünk az országútről. emberi települések szélein. tanyákon, elhagyott hegyi kuny
hók között, magányos hegyi kolostorban fordulunk csak meg, a házak olyanok,
mint szeméttelepen széthajigált haszontalan tárgyak, növényzet szinte sehol: Zam
pano lelke ez a táj.

S mítől virágzik ki?
Gelsomina szerétetétől.

HÁROM KOLTÓ VERSE

Cserép

Misstérium

Az életem
részesedés mindenben.
Szüntelen áramlás.
Szüntelen jelenlét.
Szavaim, mint a követek
előttem járnak,
s jelek szegődnek a nyomomba.

Lobogóm
tenyérnyi folt az égen.
Nem felhő, nem fantázia.
Fény és reménység.
Egy ajtószárny.
Egy angyal szárnya.

CSANAD BÉLA

Diogenéss látomása

Amikor csak
hordók épülnek a világon,
s olyan lesz városunk,
mint óriási camping,
nem kellenek majd
se lámpák, se utcák,
se rendőr a térre,
se plakát a falra.
Virágok nőnek az égen,
s szivünkben nyílnak
a csillagok.

CSANAD BÉLA

Hallgass bujtogató
tisztán hallassék a hang
éjjel-nappal faggatlak
anyám
útközben hol herdáltam el
a nevetést
arcom eredetét kő-lényegét

kivallják az idő só-nyomai
véletlen harmóniát
keresztülh'Úznak rovások
amit nem mondhatott
nem mond el már soha
a test leborítandó pohara
cserepek önáltatása

RABA GYÖRGY

Örökké
Tulivánok tüzében perzselődöm

örökké így lesz:
loboqok: fájok fénylek
minden őszön

Kertekbe járok
hatalmas kertjeimbe
Bozontos virágok arcán
a lélek kiterítve

Mosta eső lúgozta hó
fénylik mint a fagy
s fény-puha "Szelek ölében
magára marad

Kis pityergő gyerek
lekuporodik ct porba
s vár horn; mezéből kilépve
egy tündér karon fogja

BANOS JANOS
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