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Zilahra menjen ez a féIig-síró,
Félig-vidor éneh.
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Yén, kóbor di(ík küIdi könryek közölt
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6si Schola íő-magisterének
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már meq is ifjodott

cvönaörűn azóta.
Csak minket csókolt öregre az

idő,

Távolsdg, küzdés, eszme, bor és nóta-

Páns ikolt rám, míg e verset

szővöm,

É,n, réqi ditikod.

En ió mesterpm, ió göröq tantíóm,
Ma is átoh még az ős qörög átok.

Arcom\h ma is áld1tt tekintetét
szemeidnek ónem.
Mennait bíztattál és az óIet-öröm
Nem ,1ön el hozzám, nem jön méqsem, mégsem.
HOgtJ szép az élet, te m1ndtad szüntelen

S hoqy hiqquük: akartadS míq játszadoztak rajta bűs mosolgok,
Eót és hitet prédikáIt az ajkad-

A NEKH Phare programia,
pá]yáZati íelhíVása
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- Szombathely,
harminc éves
együttműködés
Bradean-Ebinger Nelu versei
A Vándor-Vokál Berljnben
Iosef Mitterhuber kitüntetése
A német és szlovák ku]túra
találkozása Magyarországon
A magyar spoít nagy görög'e
Nagy László és a bolgár
költészet
Maribor

A libapásztor

Erich Kástner:

Nevetési teSztVizsgálat
Nap
ztiválon
;k versei
A horvát kön}"r'kiadásról

katarina cubrin5ki Takaö
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Te bérmáltáI meg, ftis, vidéki lapod,
HOga poéta lettem.
Múltak az óyek, s én, verselő diák,
öre| mesterem hozzád öregedtem.

A Pécsi HoNát

Te állsz elűtem, ha mdr-már nem bírom,
Mint az élet tússza,
Szép bölts íeieddel, mela hoqaha akarod,
Yagu nem akarod, meg lesz koszorúzva.

Lesz-e Budapesten
Német színháZ?
3222
Román színházak ve ndéeiátéka3223

Úgq ér az ünnep| áIlasz lombtalanul.
Yolt egq rózsa-áqad:
Letépte a sors, a cudar és qöröq.
Úqge hinni kell a mítosz-viláOnak?
É,s úqq állok én, lombtalanul
S méq emlékem siwsen.

Másoftért ólíink, mi mindig csak adunk,
Ígq rendelte el ut a Végzet,lsten.

szlllflÁZn0t

A Szekszárdi Német színház
cigány színházak, előadások
Vallomás a Malko Teatróról
A Szerb Színház

Interjú Kaltenbach

il.

JenőVel

l944-ben
ilOtz íszítís

nínhís
BtTtfilllT0
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É,s móqis-méqis hoszorús íeíedet,

Kőszegfalvától a,,Balogig"
SzombatheIyi hoívátok
Ú jabb kisebbségi folyóiratok

Ls meqls,meqls, ha nem 6 0rjmest,
Szép meakísérteni az ólet talánadt.

A Magyarországj Nemzeti
és Etnikai Kisebbséeekéft

Ésnéqis-mégis nagam is
Ü

s

nnep-kocsit tolni

il

vagulh

én ió mesterem, szeretném a kezed

AIdv a- dtkozv

a, sírva

meg

có kolni.
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Nem én vagyok...

Equ
Ad. annah, kihez a sors irgalmatlan.

ím mo.sr tíIdiák
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Deportálás Komáromból

Az Ender-ikrek magyar
Mattis Teutsch és
a Blaue Reiter

(,sijpp örijmet, equ kis íeled^t
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Nem bai: zöldelnek a zilahi hegqek,

',lidám pince-katlan
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KöZalapítvány pályáZatai
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sokféle saláta
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