aajnoa, caaládi óitok alatt - aalk asarancaára randazódtok azóta /a kla aaayaa aagbatagadatt/ - al kallott aiatnoa tóletak, da
Jó latt Tolna agy kla baazálgatáa. Bád la caak aáhány plllantáat n t k r t l a ,
Kakuk Taaáaaal oaak kazat foghatta* ^ize* a nívaorotokat: tudjátok ogyáltalán, allyan jó navatak Tan? Kakuk, Papp, Saau, Sára; Szabó, Konoatory^wíf
da talán -ajd adódik agy aaghlttobb alkaloa la, Ca.Varga IatTánnal aagaríaitTa.
•
Kültag Tagjak, non tudok tahát érvényaa vélenényt alkotni náhány
óráa attlát után, da aalt álSbaazádban hallottan, aat aályon aagártattaa,
a ast hiazea, TI nagyon fontoa pozícióban vagytok. Iganla, Tan olyan,
b»«J agy aaroknyl tlazta, elhatározott t i azallaal caoport ór-lolkává
laaz^ » J r o j t a t t - alndlg rojtózó, da alndanUtt ott rajl<! - lokállá
azalloa^iak/alShlvóJává, m M í klprovokálójává. Iganla, nagy Brtta
- aogtapnaztaltaa a aogtapaaztaloa - ax Irodalomban alaTan, tlazta axót
adni azaknak, akik ugyan Táfynak ríj da alaxoktak tUa, a bogubóznak a
falaik küaá, fogyaaztva áa aaiáaztTa, aeg örlódvo. t l lrodaloa caakla
a nahíxaágakkal konfrontál tud gaggból, nagykápü azí-caavarintáaokból,
H0m> kifordított áa loapoa^, áa unalaaa baivilág okból Igazi azallaal V
átakká válni, tn hlazak abban, áa aaa az alazl^ataltaág árxáa, joa a u gángírxán /• kattí aaa ugyanaz/, aaa az ártatlanaáf naa tud labaazálnl
m H . Izan a földön nincs azallaailag paaaziv, caak azallaailag aegazólitatlan falt, Tldák, Tagy tarUlat. Tatabánya haaokja áa anbara ugyanazokból ax anyagokból állt ISaaxa álSTá, alnt Budapaatá Tagy Párizaá. Az
Tolna a Tágzataa távadáa, ha Talányát akárki Budapaattá Tagy Párlizaá
akarná tannli Tatabányának Tatabányává kall lannla, da ragyogó Tatabányává. Van rá kátazáz ív; naa alig?
Ezzel ogyidojQ áa aaa kaváabá fontoa kárdáai a ainSaág. Paraza, a M
Jé aU nálatok la Jó, áa naa la lahat aíat kívánni, >Ut agyra Jobbat,
ízt aog kall kBvatalnatak Tatabányától la, «o alndon azallaal nüTakadáa
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caakis az állhatatos kaaolyság éa az elszánt, da noo kegyetlen szlgorú|•á| gytlaölcae Lábat. Szelldaég és oró. odaadta és türoloa, i i és csakis aa
Tla* elfire ás fölfelé. Olyannak látlak Utakat, alnt az "ar6»5»4att", aki
UUfc/
Jobbról la, balról la húzza egymás falé azt alrúgóa tornaszert, hogy összaöaszeériatse Skati aa
halyl eróket, a aásik az sgyeteaes alnSségat'
feszíti, provokálja, aoadítja.
Itt a« idejo a M B Í a a i tiszta beszédnek. Hindié Ideje Tan annak,
aa aaanban kUlönösan. Aki aa a szellemet ibresztgatl, as azt a népet, azt
a szánunkra agyatlan nemzetet áltatl áa serkenti a JÖTÓJére. Bá^l baja
Tan, liba, Uraa, nyomorult, dadogó, elhízott, fogysz*, az anyja nindanit,
fagyaszt, áa naa táplálkozik, aazik, átkozik, kárai baja Tan, a alánk, nekünk adatott «6rzáare a teatTérUnk", áa Inkább ibelel lagyUak, alnt a Káinjai. Oa caak tl/%ta forráaból szabad í t Itatni alkoholoa á l u l közepette,
áa ízes kenyérre^rferhogy Tisszaböfögi, klhányjaj caak alt-utána! Sem
.szabad hinnünk a rossz tapaaztaletalnknak. A rossz tapasztalat alndig a
halál, a f hit a jÓTágban aag a fBltámadás.
Titok az ember. Beláthatatlan málya^el Tannak, még annak a kócos, V&tófS,
riazag cigánynak la, aki tegnapolStt ágy feküdt aa utaaban, alnt agy dohos gerenda, Da áazan kall lennünk [ Tezattatni naa hagyoa nagna aáatól,
csakis a belátásoatóli aegszenTodtea érta. Xülön köszönet Hektók azért
hogy azt a kát csodalatos*, szinte fánylí bSr8 a taagliniir^mSert aeglsaerbattaa, a Holló Andrást aag a testTárát. Akkora fölklátójelek Toltak
köztünk, hagy még aoat la hallea M a « l lkat, padig alig suttogtak
Külön külön HlndttlSknek azerotettel k l Tánok tsaaa* w mm békés,
985. dac. 30.
oredmányea aj Arat
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