JEGYZET 1.



Ezzel a számomra megmagyarázhatatlan emberi reakcióval pár éve találkoztam először. Családommal Balatonon nyaraltam, amikor jött a hír, hogy a Whiskys néven elhíresült bankrabló t-lakot vett a kóterből vagyis, meglépett a büntetés-végrehajtási intézetből, ahol jól megérdemelt büntetését töltötte. 

Megmondom őszintén, nem sokkolt a hír, mert úgy voltam vele, úgyis elkapják, aztán majd csak jobban vigyáznak rá.

Na most jön az, ami előtt értetlenül állok.

A Whiskyst sokáig nem találták. 

Aztán egyik reggel a móló melletti butikban szemet szúrt egy póló. Egy trikó.
Az volt ráírva: Veled vagyunk Whiskys.

Aztán egyre több, a Whiskyst éltető megnyilvánulással találkoztam. Trikón, ingen, plakáton kötöttek az emberek drukkszövetséget, és Robin Hood szerű baráti körök alakultak, akik nem az angol zsiványt, hanem a mi, - most ezt büszkén, dagadó mellel kéne mondanom de nem teszem – Whiskysünket éltették. Sőt, fogadásokat kötöttek, hogy vajon a jó öreg, meddig vezeti még orránál fogva a magyar Scotland Yardot?

Komolyan mondom, azon törtem a fejem, felhagyok a rendesnek mondott, kispolgári életemmel, és felcsapok zsiványnak, és akkor végre, híres ember lennék! A gyerekeim minden sarkon az én fotómba ütköznének, nevemet pólókon, plakátokon örökítenék meg az utókor számára. Én lehettem volna mondjuk, a Rumos Pista. Csőre töltött fegyverrel fosztogattam volna a Gazdaboltokat, és nem lett volna ember, aki az utamat keresztezze. 
De nem tettem meg, maradtam unalmas kispolgár.    

A többit tudjuk. Ambrus Attilát végül elfogták, a pólókat, trikókat, ingeket, a szekrények mélyére süllyesztették, és az élet visszatért a rendes kerékvágásba.

Aztán most vasárnap, az egyik kereskedelmi Tv műsorában a bemondó részvétteljes arccal harangozta be a soron következő riportot.

Most őt idézem: - Kaiser Ede megtörten, könnyes szemmel beszélt Havas Henrikkel.

Hogy Havas kicsoda, azt sokan tudjuk. Van aki szereti, van aki nem. A felesége az biztosan. Különben nem lenne vele. 

Kaiser Ede pedig nem rég még az ország első számú közellensége volt. Kis ország vagyunk, kevés a közellenségünk, de ő az egyik. Ő a móri mészárlás egyik tettese. A móri mészárlás! Ez az a hely, ahol nyolc ártatlan embert mészároltak le, csak azért mert rossz helyen voltak, rossz időben. Ez az a hely, ahol a kisgyerek a nagypapával a kocsiban várta szüleit, amíg azok odabent a pénzintézetben haláltusájukat vívták. Ez az a hely ami előtt megrendülten, részvéttel állunk.

Kaiser Ede ezért és az ezen kívül elkövetett többi disznóságért tényleges életfogytiglani börtönbüntetést kapott. 

Nem akasztják föl, nem koncolják föl. Megkapta a kegyet! Azt a kegyet, amit ő nem adott meg áldozatainak. Ez a kegy, pedig az életet. A mi pénzünkből, a mi befizetett adónkból tartják őt életben, élete végéig. Hogy jól tartják-e, vagy rosszul? Az már nem fontos.   

Viszont az igenis fontos, hogy jön egy kereskedelmi tv csatorna, jön egy sztárnak kikiáltott műsorvezető és megpróbál részvétet kicsikarni belőlünk egy ilyen állat részére.

A szenzáció miatt, vagy ők tényleg úgy gondolják, vagy miért? 

Tessenek már nekem elmondani, kedves hallgatóim: Vajon miért?            

