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Éwégi gondolatok
,,Valóban a véletlen műve, hogy milyen közösségbe születik be]e az
ember.., A véIetlen műve 1ehet, hogy a tengerbe zuhanok, De hul-
lámai közt már nem a véletlenben, hanem a vízben taláIom ma-
gam. A víz törvényeinek hatalmában, Akárhogy is vesszük] tetemes
különbség,"

,,Keressüh eqqmást az élóft között, míg élünh, és maid hutatni íO7nak bennün-

ket a halottaink, mert lassanként már csak ól beszélneh rólunk. csak lenne

elóq mécsesünft a várakozóshoz!"

,,A várakozás, mint a fehér templomtoíony, messzire látszik,"

,,Ahoqy lehet - bármi lehet, csah eqqetlen utat nJilvánftsunh járhatatlannak,

lehetetlennek, tdmeges öngailklssóqnak: azt, amely hivezet a szülóíöldró1 és

vissza mór soha nem vuet."

,,A menyasszonyi iátyol és a gyászszalag közötti térben a nyelvi
osztozkodás SzubiektíV szándékai feloldódnak aZ objektíV folya-
matban- Kezdet a kétnyelvűség, folytatás a másnyelvűség, majd a
gyakorlati lag ésszerűbbnek mutatkozó egynyelvűség,"

,,IJtolsó mentsvárukba: az anqanuelv vél,ősáncai möqé menekíiltek. Immtir

eqqetlen és utalsó szövetséqesükre: az |dőre utalva, a pillanatlt vártdk, hoqa ísi
dalaikat és isteneik nevét guermeheih t'ülébe ültessék- Reménqséqüktó:I elvakul
tan nuilván képtelenek voltak a kíilönbségtótelre: hoqy míq Mithrasz ezer füle
és tfuezer szeme hépletes - a hatalomó valósdqos. Egyebek közdtt az apanyelvű,

séqet sziglrúan neqkdllaelő íéii uralom s a besúqóft hadának éjlel,nappali

buzgősdqa révén , A legórtatlanabb mozdulat körül is - Eqq altatódal ellen írjlíe,
lentést tenni: adott helyzetben éppen olqan órdemes cselehedet, mint bármiféIe

árm ána kod,ás íelíedóse."

,,Minden múltidézés: kegyelmi kérvény a jelenhez,"

,,Minden nemzedék önmagát becsüli azáItal, hogtj tud,omdsul veszi| a vilag

nem vele kezdődőtt."

,,Aki nem tud éneke]ni, bizony nagyon szegény embe1 mégha tele
van is forintokkal a ládáta, Kodály és Bartók feltarisznyázott ben-
nünket énekkel ezer esztendőre. Otthon, amidőn valamelyikünk
hosszú és magányos útra indult, öregeink azt kérdezték, ]ól felöl-
töZtél-e? Botod van-e? Hát éneket viszel-e magaddal? Vagyis Vé-

delmet a sötétség s az úti veszedelmek ellen, fut mondanám én is:
ne hagyjátok cserben az lineket!"
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