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Radnóti Miklós 100. születésnapján  

 
Sárosan fekszem, 
testeken, 
hátamra zuhog az ólmos eső, 
csodálkozom, 
a víz még csak nem is találkozik 
a bőrömmel, 
lefolyik gyorsan 
fenekem árkán, 
s kalciumszegény végtagjaimon 
siet tovább, 
le, 
ismeretlen barátom 
bomló testére — 
 
Szeretnék imádkozni, 
de nem tudok, 
szívemben pásztortüzet gyújtott 
a fájdalom, 
lelkemben kialudtak 
a sárga csillagok; 
megírtam én ezt egyik versemben 
Szentkirályszabadján, 
s most nem félek, 
ugye, te sem félsz, 
porhüvely-sorstársam? 
A tömegsír, 
mint őszi gaz, füstölög; 
talán attól, 
hogy lelkek szállnak fel belőle 
Isten csillagos kertjébe. 



44 100 éve született Radnóti Miklós 
 

Talán attól, 
mert olyan nagy itt 
az összefogó szeretet, 
amilyent leírni nem lehet: 
holt testek olvadnak egybe; 
mondjátok meg, 
létezik-e a földön 
ennél végzetesebb szeretet? 
 
Már nem fáj a vállam, 
a karom, a bokám, a lábam, 
ízületeimet melegíti 
hűségesen kitartó 
hosszú viharkabátom. 
 
Az ég kupoláján  
— ahol békét becézgetnek 
az öröknyugdíjas csillagok — 
hegedűszonáta szárnyal; 
ott vár rám 
síró hangszerével 
egy másik Miklós, 
agyonlőtt barátom. 
 
Hideg van. 
November… 
Sötéten susognak 
a Rába parti füzek, 
csupán egy-egy csókaraj 
rebben itt szerteszét, 
s néhány nyikorgó szekér 
hallat magáról sírunk fölött. 
 
Szél fúj most, 
csípős szél. 
A folyóparti fákról 
holt leveleket szór melegítőnek 
az abdai hantra, 
az örök álmodók fölé. 



 

 
�S�S�S�Sors�és�pályºors�és�pályºors�és�pályºors�és�pályº ....tttt .. ..����

����
„Nem�szeretnék�olyºn�világbºn�élni,Nem�szeretnék�olyºn�világbºn�élni,Nem�szeretnék�olyºn�világbºn�élni,Nem�szeretnék�olyºn�világbºn�élni,����
ºmely�nem�iºmely�nem�iºmely�nem�iºmely�nem�ismeri�ºz�olvºsás�örsmeri�ºz�olvºsás�örsmeri�ºz�olvºsás�örsmeri�ºz�olvºsás�öröööömétmétmétmét” 

����

����

�
Beke�Sándor�
beszélgetése�

Csire�Gabriellával�
�

 
Csire Gabriella a hatvanas évektől van jelen irodalmi életünkben. A gyermek- és 

ifjúsági irodalom terén jeleskedő író Marosújváron született 1938. április 21-én. 
Kétéves korától Kolozsváron él, Erdély szívében. A Király utcai Leánylíceumban 
érettségizik, a Bolyai Tudományegyetem magyar nyelv és irodalom szakán szerez 
diplomát. Még ebben az évben, 1959-ben megy férjhez Csire József zeneszerző-
höz, s nyer alkalmazást a bukaresti Állami Irodalmi és Művészeti Könyvkiadó — a 
későbbiekben Irodalmi Könyvkiadó — szerkesztőjeként. A lektorságot 1968-ban 
a sajtóval cseréli föl. Munkahelyei: Tanügyi Újság, Előre (művelődési rovat), Jóbarát 
(irodalmi rovat), az 1989-es fordulat után pedig a Cimbora főszerkesztője. Intenzív 
újságírói tevékenysége mellett — az említett lapokon kívül könyv- és filmrecenzi-
ót, portrét, riportot, interjút stb. publikál a Könyvtári Szemle, a Művelődés, a Munkás-
élet, az Ifjúmunkás, az Új Élet stb. hasábjain — novellái, karcolatai és gyermekekhez 
szóló meséi, karcolatai, folytatásos regényei jelennek meg lapokban, antológiákban 
és évkönyvekben. Férje számára dalszövegeket, balett- és operalibrettókat ír. Önál-
ló kötetei 1969 óta látnak napvilágot. Közel harminc kötet — melyek közül nem 
egy második kiadást is megért — fémjelzi írói munkásságát. 


