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1.
A kozmikus döntések kényszere alól felszabadító dicsőséges szovjet 
hadsereg kivonulása után Magyarország elveszítette részvételi jogát az 
Interkozmosz űrprogramban, és újra szembe kellett néznie csillagokat 
megéneklő népdalainak melankóliájával. A szocializmus bukása és ezzel 
párhuzamosan a komaság eltűnése után a magyar nép megosztottsága 
kritikus mértékűvé vált, a komatálakról eltűntek az űrsütik, megkezdődött 
a rakéták stoppolásának időszaka. Bár Farkas Bertalan és dózismérője, 
Pille, továbbra is a falvédők kedvelt témája maradt, a vörös cérnamutatók 
már nem a tisztaszobák háttérsugárzását mérték, csupán felfogták 
a csillagok porát, ami ellen hiába telepítettek eleink lebegő akácfarmokat 
a sztratoszféra szélére, vagy ahogy ők mondták : a határba.

2.
Az ősi idegenség, ami azelőtt a népek közti magányra kárhoztatott 
bennünket, beszivárgott immár a szomszédság mikrovilágába is, 
űrversenyt teremtve a hátsó udvarokban, lázas munkára késztetve 
a félszerek overállos mesterembereit. Mivel azonban a mopedek és kerti 
traktorok átalakítása kudarcba fulladt, az új eszmék után sóvárgó nép 
körében futótűzként terjedt a jegenyerakéták divatja, a jegenyéké, amit 
korábban csak a teknővájó cigányok becsültek. Az egyedüliek, akik 
a tanyavilág sudár falloszának szimbólumához mertek nyúlni.
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3.
Mindannyiunknak vannak jegenye-emlékei. Emlékek a közelítő téli álom 
fehér zajára emlékeztető verébzsinatolásról, mely elborított bennünket 
a kosárvesszőként összezáruló ágak függőlegesében, hogy felébredve 
aztán egy másik csillagzat kalitkájában fakadjunk dalra, a legkopárabb 
kőzetbolygón is a saját pusztáink után vágyódva. Emlékek a testek 
kételymentes illeszkedéséről, a frissen betakarított spóra nyers szagáról és 
az élménykelyhek tapintásáról, az érintésről, mely egyedüliként képes 
megidézni a puhaság szó puhaságát, ahogy a szkafanderben elsuttogva 
párafoltot hagy a vizoron.

4.
Az anyanyelvi elfogultság igen mély gyökerű. Az idegen tojás a magyar 
tyúk tagadása, és mint ilyen, elfogadhatatlan. Minden nép, így a magyar 
is legendákat ápol az űrkorszak hajnaláról, amikor még lakatlan 
nyelvterületek várták a pionírközösség felderítőit. Tudvalevő, hogy a nyelv 
a leggazdagabb bányaterület, a guzsalyosba mégsem lehet csak úgy, 
csoroszlyával a kézben berontani. Az émely, amit saját nyelvünk kozmás, 
csomósra kavart múltja felett érzünk, a nyelvi hűbérrendszer viszonyaira 
vezethető vissza, melyből már az archaikus zárványvidékeken is csak 
pinceszer alkalmával, hébérrel vehetünk mintát.

5.
A Tulajdonságok Nélküli Tandori, mint a negáció negációja, az űrmonarchia 
anarchiája.   
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