Nézd meg ezeket … : állandóan meg vannak valakire sértve! Ebből áll az
életük, az örökös sértődésből. Akármelyikkel beszédbe elegyedsz, egy perc
múlva már azt hallgatod, hogy ki az ellensége, ki sértette meg őt halálosan, ki
sértegeti folyamatosan. Állandóan duzzognak, a fejük már kora ifjúságukra
eltorzul az állandó duzzogástól. Csupa lebiggyedt, sértett ajak, felfújt pofazacskó.
Állandóan túlteng bennük az ego, az én, én, én, mást se hallasz egy kocsmában,
én, én, én. Minél többet isznak, annál inkább én, én, én. Az én a polgár legfőbb
ellensége. Az én mindig követel valamit, állandóan zabálna, verekedne és
babusgatna és babusgattatná magát. Mint a giliszták, amelyek elöl beszívják a
sarat, hátul meg kifossák, az én is állandóan követel magába valami mocskot. A
polgár azzal foglalkozik, amit megtanult, azon jár az esze, amihez ért, valamelyik
tudományon, a jogon, a történelmen, a természettudományokon, az építészeten
vagy persze a pénzen, ha van hozzá esze. Nekem sose volt. Átadja magát
valamelyik univerzáliának, és az univerzálisban él. Nem hagyja, hogy ott
rikoltozzon és fetrengjen benne az állati, rózsaszín féreg, ez az ego-giliszta.
És ezek állandóan ellenséget keresnek.
Abban a pillanatban, ha olyasvalakivel találkoznak, aki különbözik tőlük,
úgy érzik, megtalálták az ellenséget, akin vadállati egojuknak győzedelmeskedni
kell. Azt be kell sározni, össze kell kenni mocsokkal, hogy emészthetővé tegyék
és megegyék. Egyetlen fegyver van ellenük: a nevetés. Mert az ego maga a
halálos komolyság. Mindenki, akit egója hajt, majd belehal a komolyságba. Ki kell
nevetni, és azzal összetöröd, mert épp azt veszed benne semmibe, amit ő a
mindenségnek érez: az egót. Saját egónkkal szemben is az egyetlen fegyver:
önmagunk kinevetése. Aki önmagán nevetni tud, az a legszabadabb. Aki nem, az
örök rabszolga. Nevetni magadon olyan, mintha a kék, tiszta égbolton repülnél,
mint amikor álmodban repülsz. Nem nevetni olyan, mint egy örök magánzárka
sötétjében viaskodni a démonaiddal.
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