Jegyzet 2.



Azt mondod 13 én azt mondom 14. 

Én azt mondom legyen így, erre te azt mondod, legyen inkább úgy.

Te azt mondod fehér, erre én gúnyosan felnevetek, és azt mondom, ez nem fehér, hanem fekete.

Ha azt mondod esik, én azt mondom, süt. Ha azt mondod jön, én azt mondom megy. Egy a lényeg! Soha, semmilyen körülmények között se mondjuk ugyanazt. 

Kitalálták kedves hallgatóim, hogy miről beszélek? Nem, ez nem társasjáték. Ez a most dúló választási kampány. 

Arról a kampányról beszélek, ahol már nincs egymás iránt érzett tisztelet, ahol már nincs szép szó, és már nincs becsület.

Csak beláthatatlan és követhetetlen ígéretek vannak. Aztán köpködés és káromlás van, és becsületsértés van, és minden van, csak az nincs, amiről a kampánynak szólnia kéne.

Nem a megoldást keresik, nem azt keresik, hogy nekünk valaha is jobb legyen, vagy egyáltalán mi lenne a választóknak a jó, csupán egy valamit akarnak. Ez a valami pedig a hatalom megszerzése, megtartása.

Mert aki a hatalmat birtokolja, az mindent birtokol. Népes udvartartásával a fontosabb posztokon hegyeket képes megmozgatni. Legalábbis, saját magának. Mert az se egy hátrány, ha van otthon egy hegy. 

És ebben a becstelen, undorító, minden eddigit felülmúló harcban elképesztő dolgok történnek.  

Olyan dolgok, olyan események, melyeket egy tisztességes családban csak suttogva emlegetnének maguk között, ha ugyan emlegetnének, és nem szégyenkezve takargatnák, nehogy valaki tudomást szerezzen róla.

Politikusaink kérem tisztelettel, semmit sem szégyellnek.

És a nép, az isten adta nép, pedig szép lassan egymásnak esik. Országunk ismét részekre szakadt. Van aki erre esküszik, és van aki arra. És már ott tartunk, hogy mi ostobák gázpisztollyal lődözünk a kopogtatócédula gyűjtőre, és megverjük a szórólap osztogatót, és betörjük a párt szimpatizáns autójának ablakait.

Politikusaink pedig mindezt meglovagolva nyálaznak a kamerák előtt, nyilatkoznak újságoknak, kígyót-békát kiáltva mindenkire. Mert aki nem velünk van, az persze csak ellenünk lehet. És az fel sem merül bennük, hogy az ember már lassan senkivel sincs. Senkivel sincs, mert becsapta őt egyik is, másik is. Becsapta őt sorban mindegyik. A tulipánosok, a narancsosok, a szegfűsök, a kék madarasok és a búzások.  

A nép, az isten adta nép csalódott és elkeseredett.

Elkeseredett a dolgozó, mert a szaros minimálbérből nehéz megélni. Elkeseredett a kisgyermek, mert hiába dolgozik, ha ugyan dolgozik, anyu és apu éjt-nappallá téve, mégsem telik minden nap meleg ételre és szép ruhára. Elkeseredett a nyugdíjas, mert a kevésből sokat kell fizetni a monopolhelyzetben lévő szolgáltatóknak és más hiénáknak. És elkeseredett fiatal és öreg, élő és holt, mert már a temetés sem egy olcsó dolog. Születni sem olcsó, meghalni sem olcsó. A két esemény közötti idő viszont nagyon drága, sokba kerül. Évek óta egyre többe. 

Ráadásul a két esemény között csak ülünk a hintában, tizenhét éve ülünk benne, az meg csak leng és leng velünk. Az Ország Házából hintáztatnak minket. 

Vajon meddig?
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