SASZET

GÉZA

Beszélgetések a

forradalomról

1.
Lenin egy kicsit „konzervatív"
volt
Mindig annak nevezte magát amikor
csimbum emberekkel volt dolga
Nem szerette a
megveszekedett
„forradalmárokat"
— „Ezek mindent
felforgatnának
csupán azért mert
éppen jól áll a lábán valami"
„Forradalom van Nincs megállás!"
üvöltöztek a fekete
angyalok
Lenin összehúzta szemét s cinikusan
nézte a handabandát aztán így beszélt:
„Minden a feje tetején áll
csak a forradalom teremt rendet
semmi szükség nincs
felfordulásra
Elegendő ha azt állítjuk lábra
ami a feje tetején áll — Oroszországot"
2.
Szmolnijban nyomott volt a hangulat
A szovjethatalom
először lövetett
proletárokra Kronstadtban Senki nem örült
ennek a győzelemnek A Forradalmi Tanács
újabban lázadó asszonyok ügyében
döntött
akik Lenint szidták az éhínség miatt
átkozták a szovjethatalmat
Kenyeret
követeltek a népbiztosnak
feneküket
mutogatták és meglincseltek egy agitátort
„A főkolomposokat
kivégezni"
— így szólt
a döntés Lenin nem írta alá Kérte
a Tanácsot vizsgálja újra az ügyet
és védelmébe vette az asszonyokat
„Kronstadt elegendő példának, hogy a
forradalom önmagához is könyörtelen
Ezek az asszonyok lázongtak — igaz
Az ő lázongásuk szülte a forradalmat is
A forradalom olyan mint a világ teremtése
ami úgy kezdődik hogy kezdetben volt a Semmi
Az asszonyok békétlensége jogos mert semmi sincs:

kenyérré kívánják változtatni a forradalmat
és a kenyér lesz a forradalom első igazsága
Az asszonyok elégedetlensége
hamarabb
megszüli a jövőt mint a fegyverek
Higgyék el elvtársak amit mi csinálunk
addig jó míg el nem hitetjük
magunkkal
hogy jobb nem lehet" — így beszélt
Lenin
A Tanács megsemmisítette
a döntést
Az asszonyok nem értettek sokat a dologból
Asszonyok voltak Ki mondhatja meg
Mikor járt a szájuk s mennyit
békétlenkedtek
de szültek egy új Oroszországot
3.
Nem engedte hogy műveit
díszkötésben
jelentessék meg — „Semmi szükség rá
Minek? Az a könyv jó amit elolvasnak
A könyv is melegen jó mint az étel
Akkor kell kinyomni mikor szükség van rá
lehetőleg puha kötésben Az olcsó
Semmi kedvem imamalomra írni szöveget
Ha olyan bölcs lennék mint
Szókratész
— igen elvtársak az az »idealista pacák« —
azt mondanám: én félek is a betűtől
s szavaimat legszívesebben a sírba vinném
magammal Higgyétek el halálunk után
nincs szükség
tévedéseinkre
s az igazság is kerékkötő lesz
ha átlép rajta az idő Ha tőlem mégis
tanulni akartok: példámat
kövessétek
s az egyetlen szent könyvet
olvassátok
szüntelen — a Valóságot"

