
Fi.atal m1g szeret i,s jdtszani
Amit megldt j6l<,ed"uuel iild"ijzt
MindegE neki.: g6lga, repiil6g6p,
Cirn'r.oscica, cser eb og d,r u er6b.

A rnfiIt hdten rossz Jdt tett a t(izre
Ci,gdng Beldt a putri-ig iizte.
A bfintet4.s elnem marad,hatott
Szeg0ng. ,,Ndgu,s" ez,6,rt ld,ncot kapott,
Meg sok mindent mes6lhetn6k rdla
Anngtt, hogg egy trka keoe,s Dolna
De a uersem rnostmd"r beJejezem
A ,,N1gus't rossz! 6n m6g i,s szeretem!

Az ttt kcivetkez6 versek - tizenh,tim6ves lAnyok rniivei - mdr 6tmenetetkgne31ek a feln6tt-po6zis fel6. MAr nem a term6szeti erejiikkel s nyers bajos-s6gukkal hatnak, hanem tijbb6-kev6sb 16 tudatos *"g*,rrrk6t6ssal k6sziiltek 6sa kritika eszkdzeivel m6rhet6k. .
A'p6csi M5ria-utcai polg6rib6l kaptuk Fekedi Felicia igazgat6 kiildem6ny6t,

ttibb ottani ndvend6k irdsait. Krjztiltik kiilcinijsen Ti.hanyi. ni,lt es TertinszkE i,ditversei sz6pek. sajnos, itt mindegyikb6r csak egy-egy kis po6mdt mutathatunk
be.

Tihanyi Editet a szokAsos iskorai valldsossdgon trili, m6ly, bens6s6ges 6sszinte kdz6pkoriasan szenved6lygs 6hitat jellemzi:

SZIVEM PALOTA.
Sziuem palota, gA\ngA az ajtaja.
Gyere, J,6zus, ud,r a puha r6zsa-ngoszolya. :,

Ringat a rem6ng, hit dd meleget,
Selymes arany p6lyd.csk6ba rejt a szeretet.
Kicsing uaggok 6n, majd megn6u6k 6n,
Kirdlgocskd,m, neked 6lek, neked. ltatok 6.n.

Tertinszky Editn6l a-szcivev6nyes mese-fant6zia 6s j6t6kossrig dominal:
e

A HOLD.
Az tijhold szdp ezilst kifli,
Ld.gg sugard.t hinti, hinti . . .

A telihold aranglabda,
Tiind,6,r dobta a magasba.

A nijuS hold kar1j keng6r,
Puha Jdnye gydmdntJeh1r.

V6gril h6l6s kiisziinetet mondunk a gyermek-fogalmazv6nyok bektild6inek.
Gyiijt6sdnket m6g nem.fejeztiik be, az 

"aaigi 
sz6p &edm6ny tov6bbi gyiijt6sre

b6torit; menn6l terjedelmesebb k6ziratanyagb6l szeretn6nl iisszev6logaini a
tervezett gyermekiras-kiadv5nyt. rK6rjtik mindazokat, kik gyermek-fo galmaz-
u6nyhoz juthatnak, hogy gytijt6sriket jutassik er hozzank a ,,Diarium,, 1im6re.
Erdemes az apr6-emberek po6zis6t felszinre hozni: sok tekintetben a feln6tt
kitlt6k is fdlfel6 n6zhetnek ezekre a piitttim Orpheusokra 6s tanulhatnak is
t6liik. A gyermek-lira a kcilt6szet birodalmdnak egy alig ismert, sajdtos sz6p-
s6gii, furcsa hegyes-vcilgyes tartom6nya, rejtelm". iinetl"-; id.eje, hogy a t6rkZ-
pel6k oda is behatolhassanak.


