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A nagy stílus

Húsz éves lehettem, amikor elôször észrevettem, hogy követ egy épület.
Nyomomban egy stílus, de mit akar tôlem? A struktúra elemei átkúsznak egyik
házról a másikra. Látom a csobbanást a felületen, amikor a szerkezeti elv behatol. 

Az épület kulissza, és ami ezt a kulisszát tartja, vitális anyag. Él, de vajon gondol-e
valamit, amikor várost játszik elôttem?

Gyökérszerû stílusér, mely elindult szerencsét próbálni, de csak orosz rulettezik. A
megfelelô pillanatban, amikor nem nézek oda, hirtelen rám ugrik, hogy érezzem,
nem vagyok egyedül. Csak én etethetem meg, csak én szûrhetem le a Nagy Stílus
levét.

Ez a stílus nem az érzelmekrôl szól, hiszen azok már kirajzottak, mint a hangyák.
Ez a stílus a hangyák királynôje, aki nem beszéli a nyelvüket, mert ôk csak arra
valók, hogy imádjanak és építsenek.

A nevemben beszél, hogy én építsem fel, mert én vagyok a legtisztább rovar.

Nincsenek barátaim. Faj lettem. Egy fajnak nincsenek barátai, csak egyedei, és
most már minden egyedem a Nagy Stílust imádja.

Véröntözött virány 

„Nem lesz több dal, ha én megôrülök!” – figyelmeztet Komjáthy Jenô, és ezt
érdemes komolyan venni, hiszen a dal fenntartása mindannyiunk nemzeti
kötelezettsége. Ebbôl következik, hogy minden lehetséges módszerrel a költô elmeál-
lapotának megôrzésére kell törekednünk. Mert ha a dal elhallgat, akkor mind -
annyian megôrülünk. És véti vemhét az iszony! Ezt nem akarjuk. Az ország
idegszálai Komjáthyba vannak belekötve, mint valamiféle lüktetô ôsgubóba,
melyet az ihletláz vészesen kimerített. Pilled a hon, vigyázz! Kiálmodtunk ugyan
nemzetálmokat a földbôl, de hajadonjaink elgyengültek, és Komjáthy táplálása
akadozik. Minden este elsôszülöttet áldozunk, vérét vödörbe gyûjtjük, hogy a költô
érezze, a keresztény középosztály se vele, se nélküle. De nem tudunk elég elsôt
szülni, végül megérkezik majd az utolsó magyar, akiben már nincsen elég pro-
tein. Ebbe ôrülünk bele, vagy ez maga az ihlet? Nem tudjuk, csak rángatjuk
Komjáthy köldökzsinórját, hogy a tetszhalott költô újabb ömlennyel gazdagítsa a
humuszt. Pedig ô még a népet se ismeri, de nem baj, vak parazita az ôrület
kapuôre.
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