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A forradalom  
meghatározása
A forradalom leginkább a szerelemre hasonlít.
Nem arra gondolok, hogy csak nézzük sóvárogva
a szabadságot, aztán hirtelen elhatározással
megszólítjuk. És nem is nagy költőnk kamaszos
felkiáltását idézem, hogy: szabadság, szerelem.
Egyszerűen arról van szó, hogy időről időre
mindannyian forradalmárok vagyunk, hiszen
feladjuk önmagunkat, és beleolvadunk valami
másba, bár nem teljes önfeladás ez, nem így kell
felfogni. Csak hagyjuk érvényesülni azt, ami
közös bennünk, és elfelejtjük életünk múló 
hordalékát, a sok-sok esetleges emléket, álmot
kívánságot is. Persze később úgyis visszajön
minden. Talán nem is a szerelemre, hanem csupán 
a szeretkezésre hasonlít az egész. Mert egyébként
például Rómeó és Júlia halhatatlan erkélyjelenete
juthatna eszembe, csakhogy errefelé ebből is
forradalom lesz, vagy a forradalom paródiája,
a világsajtót is bejárta, ki ne emlékezne, ahogy
a kétségbeesett zsarnok szerelemért esedezett az
erkélyről. De a szerepeket nem szabadna soha
felcserélni. Lehet, hogy a forradalom valóban
olyan, mint egy hatalmas szerelmi vallomás,
a fellázadt Rómeó nem halt utána mégsem
a rikácsoló Júliának. Szeretlek, nép, hazudta a
zsarnok. Mert a diktátorok élettörténetét végül
Rejtő Jenő írja. Én már nem szeretlek, válaszolta
a nép. Ám látnunk kell, hogy ez is viszonylagos lesz
utólag. Szinte minden erkélyre jut egy zsarnok. 
Néhol természetesen egy Júlia is. Eljárunk naponta
az erkély alatt. Ha jól választjuk meg az útvonalat,
szerelem lesz belőle. Vagy pedig forradalom.
Halló, mondják a diktátorok odafentről, halló, nép,
nagyon szeretlek. Én is, felelné egyik-másik 
odalentről, de eljön a pillanat, amikor  már 
csak többes szám első személy van, semmi más.
Aztán egy rövid ideig üres marad az erkély.
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Kötelesség
Nem mindig könnyű szeretni a holtakat.
Az idén például, járvány idején, amikor
tervezgetni kezdtük, hogy mikor kinek 
a szüleinél fogunk világítani
halottak napján, úgy döntöttünk,
nem szabad kockáztatni.
Csak az egyik temetőbe megyünk el,
és oda is egy nappal hamarabb,
mert olyankor nincs akkora tömeg.
Közelebb is van, száz kilométer
az egész, és ráadásul majdnem felét
autópályán tehetjük meg, ami Erdélyben
nagy szó. Időben el is indulunk,
hogy még a délutáni torlódás előtt
haza is érjünk. De aztán az úton is 
van köztünk egy kisebb vita,
hogy csak az egészen közeli rokonok
sírjához viszünk most virágot.
Maszkban leszünk, úgysem fognak
felismerni minket. Bár nem tudom,
miként van ez. A temető előtt
három rendőrautó is áll
folyamatosan villogtatva.
Mintha valami szörnyű baleset miatt
került volna az a rengeteg halott
a Házsongárdba, és már lehetetlen
távolságtartásra kényszeríteni őket.
Vannak azért virágárusok.

Mondom Annának, ott felejtettem
az autóban a fertőtlenítőt, vissza kellene
menni érte. Vagy mégsem. Nem nyúlunk
addig az arcunkhoz. Veszünk tíz szál
gyönyörű fehér krizantémot
az egyik asszonytól, boldogan
válogatja ki nekünk, látszik rajta,
hogy minden vásárló számít.
Van bent halott elég, de élők lesznek-e
most is? Gyertyát is veszünk tőle.
Lihegünk a kaptatón fel a sírhoz.
Tényleg nincsenek sokan.
Csepereg az eső, de sikerül
meggyújtani a gyertyákat, és elrendezzük
a virágokat is. Egy-két ismerős
távolról ránk köszön. Így maszkban is.
Ahogy leérünk, gyorsan beülünk az
autóba, hosszan törülgetjük a kezünket
nedves papírzsebkendővel, majd egy kis
fertőtlenítő oldatot is öntünk még
a tenyerünkbe. Hiszen megfogtuk
a virágokat. Vigyázni kell. Élők az
élőkkel, mondjuk végül megnyugodva.
Nem tesszük hozzá, hogy holtak
a holtakkal. Nem illik. De gondoljuk.
És szeretnénk nem gondolni.
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