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’89 után, amikor a szovjet sereg kivonul hazánkból,
végre – ezer évnél is hosszabb idő után – megszűnik, (a
Bokor érdeméből is?) polgári kötelező feladatnak lenni
az embergyilkolás. Csak az önként jelentkezők jól
fizetett szakmája lesz az.
Helyette ránk szakad az, ami minden gyilkolásnál
nagyobb veszedelem – a nemzeti öngyilkosság. 2001ben a 8 éveseknek már egyharmada problématikus, és
2020-ra már a felénél is több lesz a számuk.
Prognosztizálhatunk: a század végére hal meg az utolsó
magyarul beszélő ember, miként meghalt a dalmát, s
annyi finnugorul beszélt nép: a lív s a vót? Mert a
magyar nők jelenlegi szaporodási rátája 1,2, s ez a
biztos nemzethalált jelenti.
Testvéreim Jézus Krisztusban! Hazánkban az Isten
megáldott valakiket mind a két kezével. Azért áldotta
meg, mert ők még tudják az istenadta élet
alaptörvényét: a kapott életet tovább kell adni. S a
magyar ezt már elfelejtette? Nem. Sokkal rosszabbat
tesz. Ezt a törvényt semmibe veszi, s ezért halálra való,
nem kár érte – írta Ady Endre.
De én szembeszállok vele, és sírva kiáltom: Nem igaz.
Kár érte, mert ha minket is elfúj az Isten törvényének ez
a lábbal tiprása, akkor nem lesz Istennek soha több magyarja. S Neki is hiányozni fogunk, mert ő teremtett
meg minket. Én nem adom fel. Én akarom, hogy ne
hiányozzunk Neki. Vannak példáink. Visnyeszéplakon,
az élő faluban, 2 fölött van a termékenységi ráta. A
Bokor első két nemzedékében pedig 3,2 a nők
termékenységi rátája. És ott él a negyedik
nemzedékünkben hősnőm, a nyolc éves Bori, aki,
amikor várják ötödik testvérük megszületését, azt
mondja, hogy mindegy, hogy fiú lesz-e az vagy lány,
mert nekik úgyis nyolc testvérre van szükségük, s neki,
Borinak is nyolc gyermeke lesz: négy lány és négy fiú.
A lányai nevét már tudja is, és el is sorolja őket.
Testvéreim, Ti feladjátok? Arany azt mondta
Széchenyiről, hogy mikor ez magát nem tudta szeretni,
ő meg szerette pusztuló faját. Vigyázzunk és
virrasszunk nagybeteg nemzetünk ágyánál! S hajoljon
össze itt is és ott is négy-öt magyar, hogy megtanácskozzuk, hogy mit kell tennünk, hogy bele ne
pusztuljunk e halálos kórba! Isten segíteni fog, ha
virrasztunk.
Én is Veletek akarok virrasztani, hogy megmentsük a
haláltól nagybeteg nemzetünket. Amen.
(2008.december)
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VEÉR I.TAS

SZÉP, VERS?
Szép? Ami érdek nélkül tetszik!
- a büszke választ nem értem, nem érted,
nem értem és érted szól, nem rólunk,
nem is nekünk.
(No, I kan’t!)
A részek helyes összhangja?
- Értem, érteni vélem .. valami ilyen,
de még kevés,
mint mackósajtban a brummogás.
Helyes összhang egymással, velem és az
Egésszel.. .. ?!
Igen, benne kell lennem nekem is – egészként az
Egészben.
Köszönöm - jól szólt, Herr Heisenberg, a ‘Rész és az
egész’-ben,
noha bizonyára bizonytalan benne.
Tehát: a boldogság a részek, magam
és az Egész - azaz a szép mindenség – bírása
az elvesztés félelme nélkül:
A szépség
nélkülem
nem
létezhet!
(ahogy anno…. Kovács Tádé közvetítette)
Hűha.. .., ez nagy szó.

De,
hát nélküled sem!
Tudtad ezt?
Mit szólsz hozzá?
Tán elakadt a lélekzeted: megrendültél, örülsz?
- Akkor jó.. ..,
mert nem vagy
reménytelen eset,
élhetsz, nem is keveset (Igen: az élet hosszát nem a lélekzetek, hanem azok
elakadásainak számával mérve
van reményünk az örök
öröm-létre.)

