
azok továbbra is küldtek anyagot. Közben pedig a
szerkesztőségben is megjelentek az Ilia-tanítványok
– például Olasz Sándor.

A lapot azonban 1986 nyarán – Nagy Gáspár egy
versének közlése miatt – betiltották. Az ezt követő
átmeneti időszak megosztja a véleményeket (árulók
kontra megmentők), majd 1989-től a régi-új szerkesz-

tőség került vissza a lap élére. Kérdés persze, hogy
miért nem Ilia Mihály, amikor pedig ennek is megvolt
a lehetősége. Hogy miért nem, arról szintén megosz-
lanak a vélemények, mindenesetre a magyar kultúra
nagy vesztesége, hogy a folyóirat nélküli szerkesztő-
nek ekkor sem osztottak lapot. Pedig máig hatóan
másképp alakult volna a magyar kulturális identitás.
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Nem tudom

Nem tudom, hogy engem nézel,
vagy csak a szavaimat lesed,
hátha találsz köztük neked valót,
amibe aztán belebújhatsz, ha fázol,
mert tudod, nem leszek mindig itt,
mosolyod nekem szól vagy csak 
az örömödnek egy-egy elcsípett 
takaródarab miatt, de én ölellek tovább,
mert hosszú, hideg tél lesz, és engem 
az öltöztet fel, hogy ruhád lehetek.

Kirakós játék

Utolsó cigarettádat velem szívtad el.
Több ez, mint csókom a bőrödön.
Most összekeverlek, mint egy Rubik-kockát.
Nem tudom eldönteni, szebb vagy-e így,
vagy csak tovább maradsz társam a megtagadás-
ban,
de mostantól mindent látni fogok,
amire tested árnyékot vet,
mindent érezni fogok, ami nyelvedhez ér,
és minden imádat hallani fogom,
amíg kirakod az egyszínű oldalakat,
és újból megtanulsz szeretni.
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