
Petivitéznek
(Házisárkány, 2010.02.06 20:59) 

Az írásod meglepetést okozott. Sajnos én nem hallottam még az általad írt időszámításról. Ha 
megkérhetlek világosíts fel! Ha van valami írásos vagy egyéb anyagod ezzel kapcsolatban 
légyszíves küld el nekem, de még jobb lenne, ha felraknád, hogy mindenki megtudhasson erről 
minél többet!
Köszi
kedit64@citromail.hu 

Válasz 

naptár
(Petivitez, 2010.01.02 09:51) 

vaj'h meddig hódolunk még hatalommániás rómaiak által bevezetett naptárnak?
ma éppen a 12. napja van az új esztendőnek fergeteg havában. a természet rendje, nem pedig 
zsarnokok szerint.
meddig még? s mikor ébredünk béklyóinkból végre már?
ez amit szilveszternek nevezünk nem más, mint az "Élvhajhászok világéjszakája"! a hedonisták 
mámorkeresése. és ezen a napon abszolúte nincs semmi és nem történik semmi ami bármi újba 
léptetné az emberiséget.
s aki továbbítja eme rossz beidegződést, az mind erősíti is azt. :( ez által van életben tartva, mint 
egy törvény, egy sablon, amely után KELL menni.
de kié? a magyaroké ugyan nem! 

Válasz 

köszöntő
(Petivitez, 2010.01.02 09:44) 

Hej emberek! Markomban sűrű
fekete vérrel telt kupa!

Ezzel köszönt rátok egy rongyos,
világgá űzött árva kobzos
utolsó Koppány-unoka!

Borra nem telt. Így hát kupámat
megtöltöttem bús magyar vérrel.

Hozzátok szólok emberek!
Héj, testvéreim, emberek

öt világrészen szerte-széjjel!
Ím alvadt vérrel telt kupámat

e rút világon végigöntöm
s magyar vér mellett, ahogy illik,

az újesztendőt ősi módra
zord táltos-szóval fölköszöntöm!
Babonát mondok, szörnyű átkot!

Vad mágiát, mely megfogan:
megátkozom azt, aki vigad!
Ki bort iszik, asszonyt ölel,
békében él és boldogan!

Mert jaj, véres nép ma az én népem!
Ordas vadak tépik a testét!

S kik elfordulnak tőle, hogy ne lássák:
átok marja ki két szemük világát

s pusztuljanak, ha gyászát elfeledték!
Méreggé változzék a bor minden pohárban



és tébolyult sikollyá a kacaj!
És szörnyű vész és halálhörgés légyen

és minden földi otthon porrá égjen
és minden céda ember benne égjen,

ki tudni arról semmit nem akar:
hogy miként pusztul börtönben, kínban, vérben,

egy részvétlen világ közepében,
magára hagyott népem, a magyar!

Wass Albert: Pogány újévi köszöntő 

Válasz 
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