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KOINÓNIA

biztatta fel a múlt század ötvenes éveinek nagy természetátalakító ideológusait, hogy fügeültetvények telepítésébe
fogjanak. Míg a gyapot, a gumipitypang, a kenaf és a citrom, vagy földi mogyoró Liszenkó útmutatásai ellenére
sem tudtak igazodni éghajlatunkhoz ez a növény már a
kor nagy tévtanítóinak mesterkedése előtt valódi gyökeret
vert a fagytól védettebb területeken. Nagyüzemi termesztésének bevezetését – különösen a hadikommunizmus vezényszavainak és a sikerpropaganda hullámainak tervutasításos világában azonban fel kellett adni. Az erőfeszítések hozadéka csupán a kiskertek, házkörül kertészkedők
keze alatt fordult termőre. Mégis arról a grandiózus természetátalakító programról azóta sem tudtunk lemondani, csak a politika hátszelét most az ideológia helyett
már felénk is a tőke fújja. Arra viszont, hogy mennyiért
és merre vitorlázunk, megbízható választ még a szélgenerátorok körül ügyködő génmanipulátorok befektetői sem
tudnak adni. Marad nekünk a madáchi zárszó: ember
küzdj s bízva bízzál.
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TANYAI SZILÁNKOK…

Azt is tudomásul kell vennünk, amit nem tudunk tudomásul venni!
***
Túl gyorsan bocsátunk meg önmagunknak, és túl későn
másoknak.
***
A hatalmas megnyilvánulások gyakran kicsinyesek.
***
Ugyanazok a dolgok hiányt okoznak, majd hiányt töltenek be.
***
Dicsértessék. Szívesen dicsérünk olyan embert, aki minket dicsér.
***
A vonaton nem illik hajónaplót írni!
***
A történelem nem a múlt, hanem a jövőbe vezető út.
***
A leggyakrabban önmagunktól menekülve jutunk el önmagunkhoz.
***
Nem egy, hanem sok felesleges gondolat bánt bennünket.
***
A kevés mondanivaló elrejtésére nagyon alkalmasnak látszik a sok beszéd.
***
A seb és a gyógyír együtt jár…
***
A fénynek van fénye, de az árnyéknak nincs árnyéka mert az is a fényé.
***

2016 aug. – szept.

Az egyedüllét (individuum) szükségessége a tömegben
mutatkozik meg; a közösség (kollektívum) szükségessége
pedig a magányban.
***
Nem az ürességből születünk, s nem az ürességbe halunk bele.
***
Szeretni úgy kell tudni, hogy nem is kell tudni róla!
***
A szívnek nincsenek észérvei…
***
A semmi olyan valami, amiből lehet bármi.
***
A megismerés megismerése megismeréssel megismerhetetlen.
***
Megtalálni annyi, mint kitalálni.
***
A szem lát, de nem mond semmit; a száj nem lát semmit,
de mindent elbeszél.
***
A gyermek elhagyja apját-anyját, ám az apja-anyja sohasem hagyja el gyermekét.
***
Ha mindenki azt mondja: igen, az éppolyan gyanús,
mintha senki se mondaná.
***
Az ostobák parlamentjében szélsőséges az, aki okos.
***
Minden kérdés újabb választ nemz, minden válasz újabb
kérdést szül.
***
Ahhoz ragaszkodunk, amit el kellene engednünk. – Azt
engedjük el, amihez ragaszkodnunk kellene.
***
Az álom rövidebb ideig tartó valóság, a valóság hoszszabb ideig tartó álom.
***
Legtöbbünket nem másoktól, hanem önmagunktól kell
megvédeni.
***
Minden egyforma dolog másképpen egyforma. – Minden
nem egyforma dolog másképpen nem egyforma.
***
Vannak olyan kérdések, amelyek meg sem válaszolhatók,
és vannak olyanok, amelyeket fel sem tehetők.
***
A jelenben kavarog a múlt és a jövő…
***
Isten nem tud önmagaként létezni, ezért mindig teremt
és teremt...
***
A takarítás mindig piszokkal jár.
***
A szabály ismeri a kivételt, ám a kivétel nem ismeri szabályt.

