
Utóirat vagy összefoglalás helyett, a szülők figyelmének felkelté-
se céljából hadd soroljak fel még néhány, az utóbbi évtizedben kiadott
ifjúsági regényt, amelyek tovább finomít(hat)ják, árnyal(hat)ják az előb-
biek nyújtotta képet. Iskolai feldolgozásra ajánlott Andrea Cheng: Ma-
rika és Uri Orlev: Sziget a romok között című műve, DVD-n is kapható
John Boyne: A csíkos pizsamás fiú, valamint az egészen friss A könyv -
tolvaj, Marcus Zusak regénye. Továbbá Morris Gleitzmann: Egyszer,
Jean Molla: Sobibor, az elhallgatott múlt, Lois Lowry: Számláld meg a csil-
lagokat! és Helga Weiss: Helga naplója című kötete.

A legkisebb
szegényangyal
Ment a legkisebb szegényangyal,
és vele ment az út,
és útitársa lett a hajnal,
a torony és a kút,

a sivatag, a kert, a tenger,
az erdő és a rét,
vitte az éneklő terekkel
hallgatag életét,

ment a legkisebb szegényangyal,
hogy királyfi legyen,
vagy királylány, vagy mese habbal,
masni a szíveden.

A tárgyak lelke
Nem gyűrni össze a lapot,
nem törni ketté a rudat,
nem ülni péppé kalapot,
tudni, bennük is van tudat,
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és lelkesedni lelkükért,
és szívelni a szívüket,
ki ennyit ért, mindent elért,
annak színes a szürkület;

mert társ a tüll, a toll, a tél, a paplan.
A tárgyak lelke éppoly halhatatlan.

Őrangyal
Ha erdőt járunk andalogva,
nagyon vigyázok angyalomra:

tüskébe szárnya ne akadjon,
glóriája fején maradjon,
gyönyörű lelkét el ne hagyja,
gyűrt avarban ne essen hasra,
ha szél kerget, ne nézzen hátra,
érjünk ki együtt napvilágra.

Fényét szem elől nem tévesztem.
Ha eltéved, ki véd meg engem?
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A VIGILIA KIADÓ AJÁNLATA

PILINSZKY JÁNOS:
Keresztről keresztre

Válogatás Pilinszky János cikkei ből és esszéiből, melyek egy köl-
tői figyelem belső alakulását követik nyo mon, egyúttal a magyar
irodal mi hagyományban hiányosságnak tekinthető „vallomás -
irodalom” megteremtésére tett kísérlet talán legfontosabb do-
kumentumai, s a maguk összességében naplóként, ha tetszik
egyetlen folyamatos gyó násként is olvashatóak. Kiadvá nyunk
a költő születésének 90. és halálának 30. évfordulója alkalmá-
 ból jelent meg.

Ára: 2.500 Ft
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