
tek kőzött maradjon meg az élet "szigora",
modern aszkézise. Ott ahol az valóban elke
rülhetetlen.

.A. magunk portájára visszatérve: hiszem.
közeli és messzi távlatunkat ebben a nemzet
ben lehet és kell megvalósítanunk. magunk
közt, közösségben: az otthonunkban. Amíg a
világ forrong, nem számit, hogy egy kis nép
fennmarad-e vagy elpusztul. De a békés egy
más mellett élés folyamatában egy kis népnek
is lehet, ha nem is világformáló szerepe. de a
tőrténelern alakulására némi befolyása. Hat
hat a példa. Ehhez azonban meg kell' találnia a
saját helyét is minden vonatkozásban, főleg

szüksége van egy nemzettudatra. egy értéktu
datra ; ezáltal tudatosan s érzelmileg is fölvál-
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Múltbóli
Nem tudom kinek hívnak
Látom fájdalmat lehel
Bádog-szűrke arcod
Jössz a múltbáli írmag
Mint aki ezen a napon
Leveti magát az ablakon
Az élet placcára zuhanva
Mért sikolt akit szűlnek

Mért sírnak magukra hagyva
Akik megvénülnek

lalhatja azt, ami léte, mai valósága: helyét,
szerepét a történelemben.

Az emberiségnek van egy ősi álma: a haza
találás, az otthon-gondolat. A zsidó-keresz
tény mitológia szerint az ember elindult egy
kertből, a Paradicsomból, s majdan hazatér
ebbe a kertbe. Ugyanez társadalmi szemszög
ből: az ember útnak ered az őskommunizmus

ból, hogy a fejlődés grádicsain át a modern
kommunizmusball lelje meg végső otthonát.
A kettő nem mond ellent egymásnak, ezért ér
hetik cl céljukat közösen hivők és nem hivők a
mai viszonyai között s a jövőben is. Hazafisá
gunk, közös nemzettudatunk is ezt szolgálja.
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Sodródó mélység
Olyan ismerűs ez a szellő

Mintha már láttam volna
Amikor hullámot lépett
A sima tóra

Olyan ismerős ez a hajnal
Mintha a tegnapi lenne
Mintha az emlékeimből

Visszalengne

Olyan ismerős ez a folyó
Mintha én lennék partja
Sodródó mélységeinek
Kavicsos arca

Olyan ismerős ez a vers
Mintha hallottam volna
Mintha valaki súgná
Sorról sorra

Olyan ismerős ez a világ
Mintha hazám lenne
S innen táguina minden
A végtelenbe


