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El?ször csak félve megkérdezték, hogy biztosan van Szentháromság? És nem baj, ha az Oltáriszentség tisztelete
helyett emlékvacsorát rendeznek? Aztán eldugott egyetemek mélyén, ódon dolgozószobákban kisütötték, hogy a
tudomány mindent felülír, és hogy el kell takarítani az útjában álló akadályokat. Hogy az észlelés maga a
tapasztalat, és hogy csakis a döntéseink számítanak, minden az emberben d?l el. És a legfontosabbat is
kimondták, el?ször csak félve, óvatosan: hogy a világ megismerhet?. Hogy abszolút tudás szerezhet? mindenr?l,
és hogy az ember el?tt nincsenek zárt zsilipek, mindent felderíthetünk, mindenbe belekukkanthatunk. De akkor
még úgy t?nt, eddig és nem tovább.
Aztán azt mondták, hogy az egyház furcsa tákolmány, sok-sok különös szerzettel. Hogy a b?nök ott fészkelnek a
leginkább, és hogy ezért el kell tiporni a gyalázatost. Hogy az embernek ki kell lábalnia a maga okozta
kiskorúságból. Azt is mondták, hogy Isten csak megteremtette a világot, aztán hátralépett, és félszeg mosollyal
mustrálgat bennünket. És azt is mondták, hogy vissza a természetbe, meg hogy mindenki támaszkodjon a saját
maga értelmére. Súgtak-búgtak és kisütötték, hogy minden emberi lény a születésénél fogva egyenl?, méltósága
van, és az abesszín újszülött lényegében semmiben nem különbözik a Napkirály gyermekét?l. Meg azt is mondták,
hogy a társadalmat nem vezetni, irányítani kell, hanem szerz?dést kell kötni az emberekkel, akik pontosan tudják,
mi a jó nekik. Írtak, szerkesztettek enciklopédiát, amelyben a racionalitás, a józan ész gy?zelmét hirdették a
hagyományok és a szokások felett. De akkor még úgy t?nt, eddig és nem tovább.
Aztán váratlanul megragadták a hatalmat. És el is tiporták a gyalázatost. A papokat kivégezték, Istent ki?zték a
templomokból, és kézen fogva bevezették a Legf?bb Lényt. Kivégezték a királyt, és sorra az állam vezet?it.
Kivégezték az arisztokratákat, a diplomatákat, a települési vezet?ket, aztán a polgárokat, parasztokat is. Mindenkit,
aki nem értette meg, hogy a közjó az els?. És hogy mi a közjó, azt ?k mondják meg. Szigorúan az emberiség és a
boldog jöv? érdekében. De akkor még úgy t?nt, eddig és nem tovább.
Egyszerre kiderült, hogy Isten halott. Hogy soha nem is élt. És hogy a vallás magánügy, a nép ópiuma. Hogy csak
a társadalmi osztályok léteznek, minden más tévút, kelepce. Azt mondták, hogy a javak rosszul vannak elosztva,
és hogy van egy öntudatos társadalmi csoport, a munkásság, amely majd mindent jóvátesz, és a folyamat végén
elt?nik az ember és ember közötti különbség. Nem lesznek nemzetek, nem lesznek gazdagok és szegények,
mindenki igényei és szükségletei szerint vesz el a közös javakból. De akkor még úgy t?nt, eddig és nem tovább.
Aztán a n?t is felfedezték maguknak. Megkérdezték, miért élsz a hajlamaid szerint, miért nevelsz gyermekeket,
amikor megvalósíthatod önmagadat? És a n?k tanulhattak, dolgozhattak, képezhették magukat, szavazhattak,
pontosan úgy, ahogyan a férfiak. És megjelent egy drámai m?, amelyben a n? otthagyja a családját, eltávozik a
babaházból. Azt a drámát n?k százezrei olvasták csillogó szemmel, és elhatároztak, hogy ?k is szabadok,
felvilágosultak és önállóak lesznek. Hogy mostantól csak ?k maguk számítanak, a család, a férj, a gyerek a
rokonság és a szomszédság nem. Hogy nekik már nincsenek kötelességeik, csak jogaik. De akkor még úgy t?nt,
eddig és nem tovább.
Aztán azt mondták, hogy elég a vérontásból, ?k szórakozni szeretnének. Hogy adj esélyt a békének, és képzeld el,
hogy minden ember békében él. És tálcán kínálták az élvezeteket, azt mondták, mindent szabad, ami másnak nem
árt. Szabad drogozni, az utcán inni, szabad szexelni mások el?tt, azonos nem?ekkel, állatokkal és halottakkal,
mindent szabad. Kihirdették, hogy csak az ember létezik, nem fontos, milyen nemzethez tartozol, hol élsz, kik
voltak az ?seid. Semmi nem fontos, csak a pillanat. Azt élvezd, merülj el benne, szippantsd magadba, és ne
foglalkozz a holnappal. De akkor még úgy t?nt, eddig és nem tovább.
És jöttek az els? idegenek, akik helyettük elvégezték a munkát. Aztán hozták a hozzátartozóikat is. Éhesek és
kócosak voltak, de boldogok – a mieink pedig kövérek, gazdagok és egyre boldogtalanabbak.
Hogy mi következik?
Hogy elt?nnek a férfi és n? közötti különbségek. A n?t végleg kiemelik a családból, a férfiakat pedig megfélemlítik,
leigázzák, arra kényszerítik, hogy ne legyenek férfiak többé. Hogy egy pillanat választ el minket attól, hogy
kiskorúakkal is szexelni lehessen. A leszbikus pár, amely spermabankból kapott anyagból gyermeket gründolt
magának, hivatalosan is ugyanolyan család lesz, mint az enyém. Aki szót emel a régi Európáért, börtönbe zárják. A
kisebbség nyílt diktatúrát gyakorol a többség felett. Csakhogy lassan a kisebbség lesz a többség. Annál is inkább,
mert addigra létszámban is elfogyunk, hiszen a család felbomlott, az emberek nem házasodnak, nincs gyerekük,
csakis magukkal tör?dnek. Pár pillanat múlva a letelepedés és a szabad költözés alapvet? emberi jog lesz.
Elt?nnek a határok, a nemzeti kormányok. A hadsereg, a rend?rség nem tudja megvédeni a normális embereket a
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nem normálisoktól. Az idegenek tovább sokasodnak, egy id? után többen lesznek, mint mi. Megváltozik az állam
irányítása, felcserél?dnek a nyelvek, végül a teljes kultúránk és civilizációnk összezsugorodik. Egyetlen árucikk
leszünk a polcon, egyetlen áru a széles kínálatból. A végén pedig elt?nünk, mintha soha nem léteztünk volna, és
jönnek mások, jönnek az éhesek, a mohók és az er?sek, hogy aztán majd ?ket is felváltsa valami más, valami új.
Hogyan jutottunk el idáig?
Talán nem kellett volna megkérd?jelezni, hogy van-e Szentháromság.
Szentesi Zöldi László - www.888.hu

Tisztelt olvasók!
Legyenek olyan kedvesek és támogassák "lájkukkal" a Flag Polgári Magazin facebook oldalát, a következ?
címen: https://www.facebook.com/flagmagazin
- Minden "lájk számít, segíti a magazin m?ködését!
Köszönettel és barátsággal!
www.flagmagazin.hu

Ajánló
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