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ELŐFIZETÉS
Tisztelettel kérjük Olvasóinkat, hogy legkésőbb 2017. január 31ig újítsák meg előfizetésüket. A lap ára nem változik, az egyes számok ára 275,- Ft, az éves előfizetés 1650,- Ft lesz, illetve annak, aki
postán kéri, a postaköltséggel együtt 3000,- Ft.
Többletbefizetéseket vagy adományokat ezután is szívesen elfogadunk.
Kérjük, hogy a belföldi rózsaszín postautalvány címzésében az
„Érted vagyok” és Kovács László nevét egyaránt tüntessék föl
(1076 Budapest, Thököly út 11. I/6).

Darányi Sándor

A gázlón
Amikor feljött a folyóról,
már tudta: mint a len,
oly megtilolt és elgyötört az ember,
s olyan jellegtelen.
Kiesett boldogabb terekből,
mint akit víz alatt
ráz zokogása, fullasztó valóság
szaggat és fojtogat,
s bárhol keresse, nem találja sorsát.
Már nem volt nappal, s még nem alkonyat.
A partra érve csöpögött ruhája.
Nem látta más, csak egyetlen caddik,
de nem maradt ott. Mint a puszta, várta
a megkísértetés negyven napig.

( E xo d u s 3, 1 4)
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