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A ravatal 

Minekutána Bálint Ildikó közeli és távoli ismerősei engram-emlék emberevést
akarnak  egy ravatalozó helyiségében kollektívan végrehajtani - az ember

exhibicionista rituáléhoz kötött pszichés terheltsége okán - kénytelen voltam
hárítás céljából az alábbi megoldást létrehozni, hogy kielégítsem a siratófal

igényeket, mely nem mentes ezáltal tehát a giccstől sem,  de talán megóvja az Ő
igazi emlékét azon a szűk körön belül, amit Nóra Lányom és én birtoklunk
mindazon látogatók mellett,  akik képesek a Róla és Vele való emlékezést

magukban elvégezni.

*
késöbb 

Egy együttérző barát írta :

Amikor Kosztolányi haldoklott, rettenetesen szenvedett, senki nem tudta
megnyugtatni, egyedül Karinthy Frigyes, aki odaült az ágya szélére, s azt mondta:

"Desiré, valamire jó lesz ez is."
----------------------------------------

válasz:

Kedves Barátom 
Soha  nem  kérdőjelezném  meg,   hanem  itt  és  most  megköszönöm  mindenkori
megronthatatlan jóságodat, emberi minőségedet és barátságodat, de a halál nem jó
semmire, és ez csupán egy  "bel esprit" baromság és művi intellektualitás.  A halál
csak  annak  az  életnek  jó,  amely  a  genetikai  továbbkódolást  kényszeríti  földi
élőlényekre  és  amelyhez  személyesen  már  semmi  közöm.  Sőt  eredendően  és
alapvetően  hibásnak tartom a "Teremtést",   de egyben a véletlen szerencséjének,
hogy az általa létrehozott humanoid egyszer - ha fennmarad - átépíti ezt az egész
defektes szart. 

Mint tudod: a Természet a Sátán Temploma.



Példád  nyomán ez még akkor igaz,  ha egy évszázadok óta üldözött nép kényszerü
hozamlogikájának és a  nulla  vagy negatív  információból  és  helyzetekből  történő
kilábalás indokolt, sokszor bevált és münchauseni   trapézmutatványa (resilience) és
bon-mot-ja áll mögötte.
Ha Édes Lányod kezét fognád egy háromórás haláltusa során, lehet, hogy gondolati
struktúrád sinváltói  új asszociációs mezőkre siklanának. Mellékelem, hogy   Ildikó
Halála  másnapjára  minden  korábbi,  csupán   intuitív  és  párolgó  nézeteim  mivé
szilárdultak.

Lásd: Az eredendő bűn 
http://guo.hu/?page_id=782

http://www.guo.hu/___WORDPRESS/Laszlo-Hortobagyi_Gayan-Uttejak-
Orchestra/_Thoughts_Hortopaedia/2008_Az-eredendo-bun_(eL-

Horto2008)_HUN.pdf

Azt tudom: már nincs idő somfordálni események oldalvizén, mert háború, háború
van.  Láthatod   (remélem),  például  a  nekünk  korábban  fontos  elméletek,  a
liberalizmus,  a  parlamenti  demokrácia,  stb   ezek   társadalmi  -  eugenetikai
összeomlását és kifordulását a zombibűzös  Reagan óta (tehát már 1980 évek óta),
ahol  minden korábbi  balos pozitív  és  zöld nézet  és  világaggodalom  átkerült   az
úgynevezett  jobboldalra,  és  ott  mivé porlott  el,  s  miként  váltak a  baloldal  nemes
gondolati struktúrái  a kapitalizmus halálgyárainak-vállalatainak  a világot ökológiai,
genetikai  szakadékba toló  ideológiai  és  gyakorlati-politikai   szekértolójává.  Nem
tudatosult,  hogy  az  emberi  kultúrában  sem léteznek  végső  igazságok,   kizárólag
emberi léptékü és  időtartamú részigazságok sorozatai formálják a kultúrát és annak
történelmét. Nem találok egyetlen korábbi pozitiv "hőst " a kortárs szellemi életből
aki  észrevette  volna  saját   moebius-i  mutációjának  mutatványát:  olykor  ugyanott
maradva korábbi helyén, egyben (de sokszor akaratlanul)  átkerült  a rossz oldalra
avagy  észrevette  volna,  hogy  a  hagyományos  gondolkodás  értelmében már   csak
rossz oldal van és ő annak  goebbelse. 

Ha például  – feltételezve, de nem megengedve –  az 1956-os magyar forradalom
célja  az  volt,  amibe  az  1989-es  változás  mára  elvezetett,  akkor  az  valójában
mégiscsak  ellenforradalom volt...  Így tehát, ami a baloldal történelmi végét illeti,
coming  out-szerüen   jelzem:  az  értelmiségi  birodalom  és  a  járadékos  rendszer
visszaállítására irányuló erőfeszitések  hiábavalóak.  Ebben a körben illendő annyi
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történelmet  ismerni,  hogy  Európa  szelvényesített,  nyugat-keleti  lejtésű,  aszinkron
történelmi-struktúrális  zónákra  bontott  társadalmaiban   a  honfitársak  feletti
kizsákmányolás monopóliumjogát  elvenni az újaktól és  visszaadni a régieknek : ez
eddig még soha nem sikerült. 
Hadd idézzek a korábban említett "Eredendő bűnből" :

Azon  nemes  gondolati  struktúrák  pedig  melyek  megpróbálnak  egy  bármely
metafizikai  rendszer  szerinti   egyéni  megoldást  és  egérutat  kinálni  az  évezredes
lineáris hanyatlás és a kollektiv kollapszus alól,  valójában a meglévő irracionalitás
individuális  megerősitését  szolgálják   amely  lehetetlenné  teszi  az  egyénre  szabott
nem  metafizikai  önkerrekciót  és  melyek  szociológiai  mértékü  összeadódása
változtathatná meg csupán a világot. 

---------------------------------------------------------

(Hortobāgyinak Lātszō 2008 , http://www.guo.hu/ , és a  "Puppies & Kittens of
Budavár" website  levelező tagja)
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