
Kiváló Alapközoaaégelnk 

Két Kiváló Alapközöaséget muta.tun.lc be ebben a aftáftUftfe-
ban. Kettőt a négy közül, a 12-ea ág a 23-ee ftlftfeközöasé-
get. EB nem Jelenti ran^eoroláeukat» a ftöiíl is nagyobb szim-
pátiánkat. A két ftiftpközösaég lakói valamennyien II. éve-
sek, a «lőeBör volt lehetőséglik, hogy elnyerjék a Vándor-
6'ÍBBlót. Sokan ismerik, szeretik őket, s hogy mindenki meg-
ismerje, most bemutatkoznak... 

N= 12 

Gondoltam egy számot. Hozzáadtam egyet. Megszoroztam 
néggyel. Az eredmény nyolc. íme,a közösséggé válás képlete. 
A közbeeső miiveletek sokfélék lehetnek; ennél egyszerűbbek 
vagy bonyolultabbak. Elképzelhető egy-két disszonáns akkord 
is, kivonás vagy osztás. De mindegyikben közösj a gondolt 
szám: egy. Én, te, Ő. Az eredmény mindig nyolo. Mi. 

A közösségnek közös dolgai vannak /ezeket néha rendezni 
kell/. Nemcsak a tea ós a cukor közös, nemcsak a Spenót éa 
a Hadrovics-Gáldi, hanem a gondolatok, a problémáit, a célok 
is. És természetesen az élmények. 

Tavaly szeptemberben csak a megérkezést követő elaŐ órák-
ban hasonlítottunk a szobaajtón díszelgő féllábon ácsorgó, 
csunanyak-csupaszem szárnyaszegett gólyafiókához - este már 
közösen nevettllk betegre magunkat. Másnap moziba mentUnk, 
és mind a nyolcan azon izgultunk, hogy mi lesz, ha nem érllnk 
be 1 l-re. KeEdő gólyatulajdonság. Többet nem fordult elő ve-
lUnk. 

Aztán elkezdtünk egyetemre Járni és alkalmaztuk magunkat 
a szegedi AKÜV-nél utasszórakoztatóként.Kagy megdöbbenéssel 
vettük tudomásul, hogy az egyetem olyun intézmény, ahol tanul-
ni is kell. Megpróbáltuk és belejöttünk. Kialakult az élet-
ritmusunk. Napjában húromazor Emberek voltunk -

reggel: te álomszuszék, ébredj 
délben: jaj de Jó a habos sütemény 



éjfél után: lelki posta 
a közbeeső időben pedig orosz /elvétve magyar/ szakos hall-
gatók. Néhanapján: csoportbuli, születésnap, szilveszter: 

Nem vagyok én diák, szeretem a piát 
eladom érte a Iíavronyinát 

/Romantikus drámai fordulat: pia elfogy, Havronyina marad./ 
Tűzkeresztség: első vizsgaidőszak. A nyelv- és irodalom-

tudományok rokkantjai, deliriumos állapot, aranyköpések: mit 
ér a szó szűr nélkül; - énekelni szeretnék - majd fellépünk 
ketten: Szabó-Blum trió /1/ 

Kirándulás: Nem vagyok én diák, szeretem a piát 

Második vizsgaidőszak - árviz - gyorsított uszótanfolyam 
tanulás kettőzött erővel. Jegyzeteinket még a legdriszkétebb 
helyekre is magunkkal visszük. /Eltűnt a régi magyar irodal-
mi szöveggyűjtemény hátsó fedele./ 

Nyár - épitőtábor. 
Dallam: 1. Söprik a pápai utcát /avagy a tarjáni lépcső-

házat/ 
2. írom a levelem... Balog Máriának /?/ 

Közmondás: Mindenki söpörjön a maga háza előtt /de nem 
mindenki tartotta be/. így lett a 

jelszó: Menni vagy maradni. 
Közösek a céljaink is. A merészebb és a kevésbé merészebb 

vágyak. A legmerészebb: nem középiskolás fokon tani-tani. Né-
ha még azt ia elképzeljük, hogy bölcsödében, pelenkázás vagy 
éppen szoptatás közben oltjuk a csecsemőkbe az ószláv nyelv 
szeretetet. És ha már az anyatejjel szivják magukba a tudo-
mányt, később nem tejet fognak kérni, hanem telet, esetleg 
to]ot. 

Ezek voltunk mi. Ti és ők pedig bejárnak a szobánkba vagy 
mi keressük fel 6k»t. 

Eladom érte a Havronyinát 
/lehetetlen: könyvtári példány/ 

L.i 


