
"Nekem van igazam, mert én szenvedtem többet!" Nem tudom pontosan, hogy így
van-e? De van valami abban, hogy a megszenvedett igazságok hitelesebbek, mint
a meg nem ezenvedett igazságok. Ezért érzem hitelesnek azt a "Szép Szót", - ami
ről József Attila is beszél -, amit nem szájba, hanem szívbe rágnak, s ami fel'"
tétlenül hősiességet, de mindenképpen emberséget jelent.

Szállj költemény, szólj költemény Nyugtasd a gazdagok riadt
mindenkihez· külön-külön, kis lelkét - lesz majd kegyelem.
hogy élünk ám és van remény, - Forrást kutat, nem vért itat
van idő,. csípjük csak fülön. a szabadság s a szerelem.

Szólítsd, mint méla borj'Úszáj
a ezoraotmo«. szegényeket 
rágd 4 szívükbe - nem muszáj
hősnek lenni, ha' nem lehet.

(Folytatjuk)

PUSZTA SÁNDOR VERSEI

Egr,.
szikár tócsák torony-jegenyék
porosodó angyalfej-szilánkok
országos árnyék
pislákol6 istállólámpa
hódíthatatlan színek faggatózása
csend-szivárgás koponya-szivárgás

titok-szivárgás
lánctalpas hazá k szityók nádasok
nyugtalan halottak
fákra akasztott csend
másna.pos táj
egyetlen jussod ez eldorádóhoz

indulni máségövű hazába
más egek alá
egy láthatatlan vár6terem felé
utolsó menedék
utolsó megérkezés

"hon oldalné~etben

darázsglória fejem körül
arcom a jegenyefákon
hangom a szélben
ájulásig fé7'l;y féJl,y fény
mégis sötétben ír kezem
Istenem Istenem Istenem

Képlet
- a képletei tudja-e uram?
- a képletet?
- igen igen a világképletet!
- tudom

a világképlet az INRI uram
valami Pilátus irta egyszer fel

s kétezer év sem tudta letörölni. . .

Ber~sen,.i estéje
bodzaágon rágja át a magát a fény
megkerüli szobá(i ablakát
de nem hatol szemedbe
nem is kopog hogy ereszd be
'Úgysem. hallanád
keserű a szived
keserű a szád
mily üres lett Nikla
mily üres a világ

a szíved is üres
kamarád üres
istállód üres
kerted bitangba veri föl a gyom
botot keresqélsz
pedig éj sincs még
tél sincs még
utaznál?
hová?

ép csak csönd van
szél van este van
fejük alá tett hegedűkkel

alusznak a tücskök

a harangszó sem késhet már soká
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Néha csalt,

Néha csak egy félmondat kellene
hogy boldoggá tegyük a másikat
egy félmondat egy s, betű

ecu lassú Z
megváltoztatni a vesszőket jeleket

pontokat
az éles hangsúlyt
vinni lefele
nem törni össze a féltve őrzött csendet
letörölni a könnyeket
megfogni az elhagyott kezet
felsegíteni aki elesett

megsimogatni a másikat
egy szívet
hogy örömtől pirult szavaink fussanak
virágcsokrokkal aszívekbe
s szemérmes halkan pihegjék
ó semmiség - ne is törődj vele
és hogy jó vagy és hogy köszönöm

egy félmondat tán
vagy annyi se
egyetlen szó is elég lenne talán

Tanács

mielőtt lehullnának
óráink szirmai

mielőtt lemegy a nap
mielőtt megjön az éj

szaladgálunk szavakt6l
napoktól napokig
egy életen át

valami illatot kéne összeszedni
mint a méhek
szavaink
szíveink
tetteink virágporát

szavakig

MINT A FALEVÉL
írta SZILI LEONTIN

Az esztendőben - ezerkilencszáznegyvennégyet írtak - már csakis azok vál~

lalták a túlzsúfolt vonatok kényelrnetlenségeível, . esetleges légitámadásokkal és
egyéb kiszámíthatatlan veszedelmekkel. járó utazásokat, akiket valamiféle halaszt
hatatlan indíték kényszerített útra. Anna is számolt útjának különféle belátha
tatlan nehézségeível. mégsem habozott egyetlen pillanatig sem, mihelyt értesült
férje hadosztályának új állomáshelyéről. Azonnal elhatározta, hogy felkerekedik
az ismerős, kedves dunántúli városba, melyet - úgy mondták - nem dúlt fel
még a háború. Remélhette hát, hogy sűrű magányba fulladt életét, Péterért és
különféle jóbarátaikért aggódó nappalainak és álmatlan éjszakáinak szorongásait
legalább egy időre feloldhatja az annyira vágyott viszontlátással. Megvalósítható
együttlétük esetleg több hétre is megszabadíthatja az önkényesen elszakított meg
értő társ hiányának és örökös visszavárásának kínzó gyötrelmeitől; s e boldog
lehetőség reménye minden kockázatot megér! A viszontlátás helyszíne pedig külön
ajándék.

Annak idején házasságkötésük közös tervezgetéseibe bombaként robbant 
a "bé-lista" következtében - állásának elvesztése. Saját keresetének elhullása
ugyancsak megnehezítette amúgyis szerény kis otthonuk megteremtéséf. Amikor
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