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Hetek még élő, megmaradt három tagja, köztük a magam nevében keserű
fájdalommal búcsúzom Tőled, Bella István. Közeli barát halálhíre mindig 

a szívgödörbe talál, s kiváltképp kegyetlen ez az ütés, ha a távozó fiatalabb a bú-
csúztatónál.

Ideje előtt magszakadt voltában is gazdagon hatalmas életművet hagytál Magad
után. Ennek betetőzése még ezután következett volna. Már kora ifjúságod idején
kibontakozott ragyogó tehetséged. Verseid – köztük a legfiatalabbaknak szólók –
ihletett, nagyszerű műfordításaid, nagyobb lélegzetű alkotásaid s alig néhány soros
remekműveid hosszú sora már régóta odaemelt Téged a magyar költészet Balassi-
val kezdődő, Csokonaival, Vörösmartyval folytatódó, majd a jelenbe s a reménye-
ink szerinti jövőbe ívelő káprázatos vonulatába. Abba a gyönyörű Tejútrendszerbe,
amelynek csillagait a mindenkor újulni képes megtartó erőről ismerni fel, ahol 
a minőség iránti igény s az emberi-művészi hitel alapkérdés – hisz nehéz időkben
ugyan mi másban lehetne megkapaszkodni? Méltán elmondhatjuk hát életed zára-
dékaként: jól jár Veled az utókor, gyermekeink gyermekeinek s azok gyermekeinek
utókora.

Ám a közvetlen utókornak: túlélő szeretteidnek s barátaidnak egyelőre nagyon
nehéz. Számukra, számunkra az arcod, a tekinteted, a hangod: eleven lényed hiá-
nyát még nem töltik, nem tölthetik be a művek. A remekművek sem. Bajos bele-
nyugodnunk, hogy ezután Nélküled fogunk járni-kelni, futkosni vagy tűnődve
őgyelegni Pannóniában, Pesten vagy Barbaricumban, a Duna, a Sárvíz, a Tisza,
esetleg az Ob, vagy az Irtisz partján.

Drága Pisti, be kell látnom: a szavak, ha belefeszülök sem adják vissza azt,
amit most érzünk, amit most érzek. Ezért üresnek és ostobának látom magamat,
mert a Hiányhoz, a végképp Nincshez fogódzóm nincsen, nem lelek rajta fogást,
így egyre az üres levegőt markolom, amidőn utána kapok. Amidőn utánad kapok.

Eleresztelek hát Pisti, Bella Pisti, pihenj békében. Isten veled.
Hiszem, hogy a mindenek felett való szeretet az elmúlás ellenében, mindenek

ellenében megtart közöttünk.
Találkozunk előbb-utóbb. �
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