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Via crucis
(vibrató)

A demokrácia ismérve némi liberalizmus. A liberaliz-
mus lényege pedig a sokszínűség. Mondhatnám: színvá-
laszték. Ez különbözteti meg a diktatúrától. Az egyszín-
rendszertől.

Kezdődtek kirajzolódni a szivárvány vöröset követő
színei (narancs - sárga - zöld - kék - ibolya). Aztán belát-
tuk, hogy a színek különbözősége ellenérc is - a szivár-
vány ugyanaz. Hallhattuk új idők új kaméleonjait teli pofá-
val bőgni a demokráciáról. Az általuk (velük) nekik terem-
tettről. -

(Tündérország, 195?) Elvettek mindenünket. Földet, há-
zat, bútort, ruhaneműt. Nagyanyám évekig egyetlen fekete
ruhában járt, amit este kimosott, s ha szerencséje volt, reg-
gelre megszáradt. Négy gyermeket szült, s akkoriban nyo-
mott (cirka) negyven kilót. Naponta kellett jelentkeznie a
monori rendőrségen. Gyalog ment (mászott inkább, a ki-
merültségtől), útközben egy kulacsból tejet kortyolgatott,
mert úgy összeszűkült a gyomra az éhezéstől, hogy szilárd
ételt nem tudott magához venni, meg nem is igen volt mit,
ami kevés megadatott, kellett a gyerekeknek.

(Évforduló, 1991. No. 600)
(Homília) Az ünnep exkluzív szónoka szívet-lelket me-

lengetőén ecseteli az elmúlt negyven esztendő történéseit.
Mert, ugye, az emberek kétféleképpen élték meg e korsza-
kot. Akinek annak előtte volt valamije, attól elvették, sorsa
tehát rosszabbra fordult. Akinek semmije nem volt, az né-
mi gyarapodásra tehetett szert. (Milyen egyszerű!) Namár-
most, a békesség kedvéért kölcsönösen kérjünk bocsánatot,
és bocsássunk meg egymásnak.

(Bűnbakságom okán!) Itt az alkalom, hogy a nyilvános-
ság, a sokadalom színe előtt alázatosan (megalázottan) le-
térdepeljek, és esedezve rebegjék ajkaim a bocsánatkérés
szavait. Bocsáttassák meg nekem, hogy nem lakom tágas
kastélyban, a gesztenyefák lombja nem ad árnyat a patinás
ezüsttálcák helyett viaszosvászon asztalomon. Bocsánatot
kérek, hogy a pénzemen még középiskolába is járhattam,
majd későbbi tanulmányaim fizetésem nagyobbik részét
felfalták. Bocsánatot kérek.

(Fikció) Látom magamat, amint bűnbánóan ott térdepe-
lek egy (akármilyen színű) szőnyeg szélén, a párttitkár te-
nyerét lefelé fordítva fejem fölé nyújtja mindkét kezét,
szemét az égre emeli. Magabiztos hanghordozása minden
kétséget kizáróan igazolja kompetenciáját. Sorolja vétke-
im. Izgatott vagyok. Csak akkor nyugszom meg vala-
mennyire, mikor a zárszót dörgedezi: - megbocsátunk.
Fellélegzem. Fehérre mosták bűnös lelkemet. Óh, mely
nagylelkűség!

(Epilógus, 1991) A sor más, persze, egészen más, mint
az a sor volt. Csak az arcok ismerősek, a most is sorban
állók arca. Epimorfizmusok - korunk csodája. Döntöttem.
Kívülmaradok. Naivság, de hiszek a szellem autonómiájá-
ban vagy mifenéjében, hiszem, hogy az ember egyszeri és
megismételhetetlen, ezért önálló, ám szabad választása
szerint kollektív (is, lehet). Hiszem, hogy mindannyiunkra
szükség van; rám is.
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