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Közönséges gyöngyök
és csodálatos disznók

Micsoda szerep játszik a szellemmel! Kínosan
hosszúra nyúló végeninC'svilágvégpillanat.
Világválság? A szellemi piramis csúcsán,
mint 'minden idokben, ma is eleven a termoero.
A válság látszatát a külsodleges hatalomhoz
jutott közepesség kelti. A demokrácia, mint
válságtársadalom. A szürke tömegtol. elüto
zseni és bunözo egyként antidemokrata. A jó
és a rossz vannak túl egymáson, s nem mi a
túlzásokon. Sok van mi csodálatos. Semmi sem
csodálatosabb a gyöngyöket csodáló disznóknál.

A vadság
mint szépmesterségbeliönérték

A 8zépmesterség céllya: hogy a szíveket
hathatósan megillesse - szívtelen kort
élünk; ez az igazság a környülállás felol -
egyedül az akaratébreszto vadság hathatós.
A vadság minoségét az adja, hogy végso és
legközelebbi való. Finis ultimus et finis
proximus.

Az ész érzékeny módokkal meg nem világo-
sítható az igazság felol. A szív nemesit-
hetetlfi!n jónak rossztól elválaszthatatlan-
sága és az általános túlság miatt ján.

A szokás és a szépség egymás gyilkosai.
A teljes személyiségu szabadot szolgaerkölcs
helyett a szabadság csorbíthatatlanságának
igénye vezérli; méltósága a szokatlanságé,
s nem alantas polgári gog.

Csak a halott költo a jó indián azok szá-
mára, akik még berúgni, imádkozni se tudnak
teljes odaadással.
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Minden tudhatót tud!F~z,lehetsz doktor
angelicus; a szépmester nem észbogár, nem
tudati csoda, nem is a nemzet csicskása,
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,

'C

,

8Öge.Isten és állat.
l1.umanizálhatatlan. Társadalmasíthatatlan.
Domesztikálhatatlan. tZesen él. Helyetted is.
Vagy a végtelenségbe gyjJngül el, vagy ágyban
párnák közt párzik a ha14ZZal.Vagy vért i3~k,
vagy örqkös böjtre fogja magát. [{éjeiqés kín-
jaid kisebbek az övénél. Ezért örülj, hogy
megZesheted ot. Örülj, hogy befizethetsz
néhány vad dologra.

Énistenemjóistenem, lecsukódikmára...
és közben míg alszol, általállíttya a világot.
A közbent, örökös, csak a lendület gyozi; izga-
tómuvészet. Bocsásd meg a szépmesternek, hogy
nem szepeg, nem selypeg, Például azt mondja:
fing. Hangsúlyozom, csak mondja. Hisz gyerekes
bolondság az erolködés. Nem ez a szellet fenye-
get, hanem hogy minden megbocsáttatik, csak
a szabadság feladása, mely a lélek
elleni káromlás, nem bocsáttatik meg soha.
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Az oroszlán,47~~, a kítw,ó vadak, de
miért nemg~:~f'nkr'aZ .Qz vadállatságára?

A kétsé9be,v~t:ltétiég ~. ez a vadság
szent titka~iI.z .\Egy-hez vezeto út.
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KOrptÍsz'a.~o.k:ÖZ&t
..f ,'i .,.!,.,!:;~,', t'o;;i,;f~'tt~'t

Az eiuh~:$imle1!€!~1i'1 Tcorpat«Wé,. "'.'~
dis~1tÚ$t,1i! ";gvággyal @8Z~;_,m,1JOS
el~e~k,iIl'rló~dás a tote
m~gy ~'%a. . e~latot tabu~lfOd1lG!,f
ta~A html,~táktotemállata az ember. .
l'fe~,m, semmt't.~~"Akik erkölcsileg arra

~f!1s2{ik !u1catr.~ ellenségeiket is
Ilmess , ául'G, kFesztények, saját sor-

,au~ '" ,ko _ké17l.' k/)nnyu, de még így
i,s túl ne " Szartt~és embert nem
~e~. MO$t fiemkí~,Am nem tartom ki-
zártnklk,hogy Í2Ilést.Zto:;;tntok.
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Zombie
Egyre kevesebb az ember. Egyre több a zo~ie.
Hullavegetáció. Halhatatlan testek. Ahol lehet,
hol nem lehet, piszkítanak, rontanak, hangoz:..
tatván a viszonylagosságot, mit korlátolt tu-
datuktól tesznek függové. Az embereknek es-
küdt ellenségei. Akinek arca borzalmas, tükrét
összetöri. Unigazolásokat tákolnak. Gon-
doljunk az eredendo bunrol szóló hamis ta-
nításra, mely hozzájárul a világ folyamatos
megrontásához.
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