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Hibajavítás 
Sajnálatos tévedés folytán különböző címmel, de ugyanazt az írást közöltük 

júniusi számunk 10-12. lapján (Mámorító pillanatok) és augusztusi számunk 7-8. 
lapján (Az igazság gyalog jár). A tévedés okát még nem sikerült megtalálnunk, 
olvasóink elnézését kérjük. – A Szerk. 
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Vasárnap volt. Felhőtlen, tiszta égre 
kúszott a gyöngyházszínű pirkadat. 
Az alvó városnak szép álmokat 
szőtt még a szebb és jobb világ reménye:  
 

Lehetne élni tágas és szabad 
mezőkön, szinte égig érve 
okos fejünkkel, Istent nem kísértve – 
imádva őt, mint boldog szolgahad. 
 

Álmunk világra szólt. A messzi népek 
csodálva hajtottak fejet meg térdet: 
a Kárpátok fölött új nap ragyog! 
 

Aztán egyszerre megfagyott a hajnal, 
elindultak a tankok vad robajjal, 
s a nagyvilág dermedten hallgatott... 

 

Zalaszabar, 2006. november 
 


