Ezek mind mi vagyunk
Kelet-Afrikában teremtett az Isten,
elvándorolt később a gyarapodó nép.
Érthető, hogy a Kárpát-medencében,
számos nemzetiségtől tarkállik a kép.
Szeretve képes befogadni, ha azt akar;
s szövetségre lép a rendes nációkkal.
Ám elkeveredett közben az ősmagyar,
s isteni tervet végez székely társaival.
Besenyők, avarok és kabarok jöttek,
bár mind a szkíták klánjába tartoznak.
A zsidó kalmárokkal üzletet kötöttek,
a parolázással ezért most se haboznak.
Jászok voltak jó íjászok a seregekben,
s kunok csatlakoztak hazánkat védeni.
Tótok, azaz szlovákok laktak e helyen,
az önérzetüket ma is tilos megsérteni.
Szent István révén bajorok érkeztek,
technikát és Hitet adva a gazdáknak.
Az új ültetvények hamar tért nyertek,
esélyt nyújtva a keresztény országnak.
Rácok, azaz szerbek szintén költöztek,
a szomszédság ugyanis vele járt régen.
Sokácok busójárása ártott a töröknek,
s ruszin, azaz kárpátukrán él vidéken.
Cigányok inaltak az iszlámvallás elől,
s svábok telepedtek le a behívás után.
A törökvész sok kihalt falut megjelöl,
amely szépült a szászok keze nyomán.
Tirpákok a szlovákok rokonai Keleten,
az Őrség területén pedig vendek élnek.
Nem civódik senki sem kenyérszeleten,
magyar erővel esnek nyárnak és télnek.

- 2 Örmények is érkeztek, sőt beolvadtak;
Agárdi Gábor színész öregbíti a hírük.
Akik a Szabadságharc után maradtak,
Bem József volt a hős lengyel vitézük.
Az ötvenes években görögök érkeztek,
akiket elüldözött a politika Hellászból.
Papadimitriu Athina Thalia papnőnek,
több teátrum örül, ha énekel és táncol.
Kezét dörzsöli az Úr, amidőn meglátja:
ebben az olvasztótégelyben élni ünnep.
Nem béklyóz senkit a származás lánca,
s magyar szóval íródik a kiváló szerep.
Sokféle név és százféle arc tekint előre,
s az agglutináló nyelvünket gyakorolja.
Aki sérteget közülünk valakit, az dőre,
mert nincs különbség, bárhová sorolja.
Azok hiszik, hogy árja fajok e hazában,
akikre Kary Banks Mullis sosem hatott.
Mert benne áll a PCM - programjában,
hogy család híján az Emberiség halott.
DNS-ünkben is hordozzuk az élőfényt,
amit csak Teremtőnknek köszönhetünk.
Magyarországon éltetni a humán lényt,
evangélium, akit társként szerethetünk.
Honfi lesz az állampolgár, bárki szülte;
a hely és a nyelv pótanyaként fogja meg.
Csak annak lelke lesz majd hamuszürke,
kiben nem forr vérként a magyar szöveg.
Pesterzsébet, 2018. szeptember 17.
Vágh Vajk
Mottóként Illyés Gyula (1902-1983) irodalmár bölcselmét idézem:
„Nem a hasonló test, hanem a hasonló lélek számít abban, ki a magyar.”

