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Kedves Szalai elvtárs!
Megkaptam, elolvastam április 26-án kelt szíves leveled s annak mellékletét. Röviden 
tudok reflektálni az általad felvetett kérdésekre:

Ismerve személyedet, becsületes helytállásod és fontos tudományos munkásságod 
fő vonásait, őszinte sajnálattal értesültem  egészségi állapotod romlásáról. Az ember 
természetéből fakad, hogy amíg él, rem él -  tudod, magam  sem vagyok mai gyerek -  
én  mégis, m inden jó t kívánok Neked.

Im ponál lelkierőd, s annak m egtartását kívánom. Becsülöm, hogy most is a köz, az 
ország, a nép java a fő gondod, m int ezt a gabcsikovói erőművel kapcsolatban jelent
kező gondjaid tükrözik. Bár húsz évvel ezelőtt láttuk volna a tudomány embereinek 
ezzel kapcsolatos gondjait, akkor m ég ennyire sem m entünk volna bele a dologba. 
Most, amennyire rajtunk múlik, lefékeztük a m unkálatokat, hogy egy kicsit nyugod- 
tabb időben ú jra  elővehessük, mérlegelhessük, mégis, m it kell tennünk az ügyben?

Ma ennyit tudok csak válaszolni. M aradok a legjobb kívánságokkal.

Budapest, 1983. április 29.
Szívélyes üdvözlettel: 
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A véresszájú, lázas tekintetű, jakobinus kurva,
aki tegnap m ég kéjes mosollyal zúdította le a guillotine-t, 

m a butikot nyit, pulóvert terít a pultra, 
és m alőrré kicsinyíti a  kínt,

hogy m egint oda egy évszázad reménye.
Száz év vagy százmillió, m it számít neki?

A valóságból az érdekli, hogy elég kemény-e, 
ha  nagysága előtt a lábát szétveti.
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Bizonytalan korokban irizál így a  verssor, 
s m ég jó , ha csak kettős értelm e van.

Valaha biztos volt, hogy a jégvilág zöld habot vetve elforr, 
m a csak gomolyognak az évszakok formátlan, arctalan.

A történelem  körbejár. Az őskeresztény
pártsejtekben m odern mozgalmárt gyúr magából a római polgár, 

bár föld, alá m ég katakombákba vonul. S bírhat-e újkori eszmény 
rettentőbb rendőrhatósággal az Inkvizíciónál?

Szebb jövőnk persze fényesen forog csillaga tengelyén,
m indig lesz száj és szándék, hogy a refrént újra m ondja -  

ha nem  az ész, az ösztönök, ha nem  te, én 
vagy a rögeszmék más bolondja.

Szabadság nemtője, szegény, öreg, szakadt csaj, 
körülötted a csontok sivataga hallgat.

Feküdj le fehér lepedődre, s maszturbálás közben majd vigasztal, 
hogy behúnyod a szemed, s... óohh... megint... fia... tál... vagy...


