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 S melyik hölgyem figyelt fel erre, ilyen andalodva, mint az én József Attilám, aki szobám kékre festett falát 
nézte, és e falra rámázolt, saját kezű csillagjaimat s holdvilágaimat?  
    - Hát ez melyik csillag itt? Mi a neve? - kérdezte Attila, s már ráncolta is ráncképződésre különösen 
alkalmas homlokát.  
    - Egyik a sok közül - feleltem, de Attila dühbe gurult: - A nevét akarom hallani, s nem általánosságokat. 
Nem halálfej kell a jobb kezed mellé - célzott a téntatartóm mellett őgyelgő koponyára -, hanem tudomány 
és tudás! Az ember nem marad mindig fiatal - mondta -, a líra elszáll, a pacsirták elrepülnek, s a néma mező 
nem tud dallal felelni a magas égnek!  
[…] olvasni kezdte mindennél fontosabb cikkét, egy közgazdasági cikket, tele egyenlővel és egyenlőtlen 
tételekkel. Már hajnalodott, amikor még mindig magyarázta nekem azt, amit a cikke nem tudott eléggé 
megmagyarázni. Én pedig a szemeimet kimeresztve, fejemmel helyeslően bólogatva, egészen átadtam 
magam a tőke, a bér és a profit kérdéseinek. De a lelkem a csillagjaimra kacsingatott a szobám falán, s a 
fülem titokban a hegedülő ajtónk hangját figyelte. […] 

 - S most foglald össze a hallottakat - mondta Attila, ráncosan és tanárosan.  
   Én pedig, mint iskolapadból diákkoromban, úgy riadtam rá, néma tudatlansággal riadtam rá, sszefoglalásra 
és értelmes mondatra képtelenül. 

[…]   Attila megfenyegetett az ujjával és felállt: - Ez így nem mehet tovább! A szív kevés arra, hogy író 
maradhass. A fantázia is kevés! Már látlak az egyik szegen, amire felakasztod magad, s csak a túlvilágon 
tudod meg, hogy miért. Nos azért, mert ezen a földön nem voltál tiszta és dialektikában is jártas marxista! 
Te és a többiek, ti azt hiszitek, hogy a művészet betegség, idegbaj, téboly. Ellenkezőleg - s az arca kipirult -, 
ha van valami, ami egészséges, hát a művészet az. Senki se egészségesebb az igazi, marxi művésznél! Mert 
az épít, mint a mérnök, mint az orvos, mint az építész! Egy világot épít fel! Egyetlen világ se lehet tudás, 
tervszerűség, közgazdaság nélkül!  
    - Tanulj! - mondta még a vaskapuban is, s még ma is látom felemelt mutatóujját, mint egy roppant 
bunkót, agyam s mivoltom felett.  
    Hogyan tanuljak én? - gondoltam belső sírással. Amikor mindent tudtam, kivéve ezt az egyet: tanulni! 


