Szabó István
Kedves Pali bátyám!


Amikor ezek a sorok megjelennek, már túl leszünk az Országgyűlési Választások második fordulóján. Nem tudom mi lesz a végeredmény, de sejtem. Sejtem azt, hogy a Fityisz megszerzi az olyannyira áhított kétharmados többséget. A nagy kérdés az, hogy fog ezzel sáfárkodni. Mielőtt belemennénk a téma boncolgatásába, azért azt el kell, hogy mondjam, a magyar szavazók nem valami mellett, hanem valami ellen szavaztak! És ez nem mindegy! Nem mindegy, hogy sír mellett szarni, vagy szar mellett sírni. És a legnagyobb probléma az, hogy a szar mind a két mondatban benne van, és ott van az a bizonyos sírni is. Mert mi magyarok együtt sírunk, de csak ők nevetnek. Mármint dicső vezetőink. Legalábbis, eddig így volt. Visszatérve a kétharmados többségre. Nagyon, őszintén bízom abban, hogy jó Viktorunkon nem tör ki a Napóleoni láz, és nem képzeli majd magát minden magyarok császárának. Mert ha így lesz, akkor komoly gondból, még komolyabb bajba sodorja országunkat. Most alázatosnak kell lennie. No nem a pénzhatalmak a bankok és az Unió felé, frászt! Felénk, kisemberek felé, ha már bizalmat szavaztunk neki. Azt hiszem most jött el az az idő, amikor – ha jól teszi a Fityisz a dolgát – jó ötven évre megszilárdíthatja hatalmát. Mert azért azt férfiasan be kell vallanunk, hogy az emeszpé elkúrta! Nem kicsit, nagyon! Lehet, hogy ők ezt még nem tudják, úgyhogy ha Pali bátyám beszélne velük, mondja már meg nekik, hogy ezt én üzentem. Abból gondolom, hogy nem tudják, mert Lendvai Ildikó bejelentette, hogy a választások második fordulója előtt visszaléptetik négy jelöltjüket az elempé javára, hogy ezzel is megakadályozzák Orbán Viktor kétharmados többségét. - Mert az bizony nem lenne jó senkinek! – mondta a nagyasszony, és én el is hiszem neki. De az sem volt ám jobb, hogy egy maroknyi liberális barom rángatta a kormánypártot saját szája íze szerint. Mert azért azt valljuk be, de nagyon őszintén, hogy nagyon elcseszte az emeszpé, és ebben hatalmas segítője volt a szadesz. Az a szadesz, aki most a végjátékban padlóra küldte az emdéeft. Na ja, mondhatja bárki is, mi a francokat feküdt le a konzervatív jó asszony a liberális bohócokkal? Hát a lóvé miatt! Azt hitte a szentem, ha sok a pénz, nagyobb és jobb a kampány, könnyen bejutnak. Jutnak a francokat! A magyar ember nem hülye! Pontosabban ez így, ebben a formában nem igaz, mert hülyére azért lehet venni. Azt, ha rájön, akkor vége a játéknak. És ebben az esetben rájött! Szadesz kilőve, süllyed! És vele együtt elsüllyedt a hajdan jobb napokat látott emdéef is. Persze, ennek már jóval hamarabb be kellett volna következnie, hisz nekem meggyőződésem, hogy a nagy magyar hajó már az Antall kormány alatt megkapta azt a léket, ami miatt most jó kétharmadában víz alatt áll. Úgyhogy nagyon kell majd lapátolnia a Fityisznek ahhoz, hogy a húsz év alatt beömlött vizet kimerje, a lukat betömje, és a hajót ismét a víz felszínére emelje. Két dolgot megjegyeztem abból, amit Viktor mondott az első – még nem végleges – győzelem éjszakáján. A közeljövőben két lépcsős adócsökkentés tervez. Az első lépcső ez év június elsején lép életbe, a második pedig 2011. január elsején. Azt nem mondta ugyan, hogy ezzel kinek szeretne kedvezni, vállalkozásoknak, magánszemélyeknek, netán a befektetői körnek, de valamit szeretne beindítani, ami tán a javunkat szolgálja. A bökkenő csak abban van, hogy a következő körmondata arról szólt, miszerint fingjuk sincs, mit vesznek át, hogy áll az ország, úgyhogy majd meglátják hogyan tovább. Vagyis, elhangzott egy ígéret, - mint anno Medgyessy Péter szájából – felelőtlenül, és ahogy abba is egy kicsit belerokkant az ország, ebbe is beletud majd rokkanni. Tudom jól, hogy sokan most a megmentőt látják Orbán úrban, kérdés az, így lesz e? Én azt hiszem, hogy nem. Legalábbis látványos eredmények, nagy közös fellélegzés az első három évben nem nagyon várható. Arra gondolok, - több mint valószínű - hogy nem lesznek látványos béremelések, viszont továbbra is lesznek elbocsátások. Elsősorban a mesterségesen felduzzasztott közszférából,  és a betelepült külföldi cégektől, akik vagy kiviszik a vagyont, és lehúzzák a rolót, - ha nem tudnak a Fityisszel megegyezni - vagy maradnak, és amíg nem jutnak konszenzusra, addig fél gőzzel üzemelnek. Mert az igazat megvallva, az előző kormány annyira szabadjára engedte a rablást, annyira elnézte az ország fosztogatását, annyira egyoldalú szerződéseket kötött, hogy most bárhova is nyúl majd az új kormány, nagy mozgástere nem nagyon lesz. Gondolom, azt sem akarják majd, hogy nemzetközi perek sokasága induljon ellenünk, az esetleges szerződésmódosítások, illetve felmondások miatt. Mire gondolok? Például arra, hogy a választások előtt azt hangsúlyozták, hogy a magyar földet nem akarják idegenek kezébe juttatni, és hogy az energiaszolgáltatókat ismét magyar kezekbe kell helyezni. Aztán még sorolhatnám, hogy mi van még idegen kézben, de azt hiszem, hogy hamarabb a felsorolás végére érek, amikor azt sorolom, hogy az elmúlt húsz év után, mi maradt még magyar kézben. Hát akkor sorolom, kedves Pali bátyám: a pöcsünk, feltéve, ha mi vesszük elő a gatyánkból. Más nem nagyon, mert már a kurváinkat is az utak szélén idegen krampuszok dugják, hisz a magyar embernek már arra sincs nagyon pénze. No egy a lényeg! Most mindenki hatalmas változásokat vár, de el kell, hogy mondjam, egyelőre nem lesznek hatalmas változások. Legalábbis nekünk, kisembereknek biztos, hogy nem. Itt a pozitív változásokra gondolok, mert negatívat még kaphatunk, ha kiderül, mit is hagyott a szociliberálisbibsi bagázs a kincstárban. Vagy már a kincstárat is eladták? Lehet, mert úgy gondolták, üres kamrára nincs szükségünk. Egyébként arról is érdemes lenne beszélnünk, mi van akkor, ha bejön az maszop terv, és nem sikerül a Fityisz kétharmados győzelme? Ezzel, hogy a maszop visszaléptet az elempé javára, valamilyen formában magához köti a fiatal, lelkes csapatot. Bár ők azt mondják, hogy nem fekszenek össze a szocikkal, de ugye láttunk már hasonló eseteket a politikában? Tehát maszop elempé együtt, fityisz egyedül, jobbik egyedül. Igen ám, de akkor nem tudják ismét véghez vinni a kétharmados többséget kívánó módosításokat! Vagyis marad minden a régiben. A régi - rossz - Alkotmány, a mindenki által soknak tartott 386 fős országgyűlési létszám, és még egy jó csomó törvény, melyet a Fityisz szeretne megváltoztatni. Ha viszont a kormánypárt koalícióra lépne a három közül bármelyikkel is, félő, hogy úgy járnánk, ahogy az elmúlt nyolc évben jártunk. A farok csóválná a kutyát, mi meg rághatnánk a csontot. 

Kézcsókom Margit néninek!

A Zsoci egyik éjjel sikoltozva riadt fel álmából! Folyt róla a víz, keze remegett az idegtől. Azt mondta, álmában látta a jövőt. Három gyereket látott, és négy kereket. Mondtam neki, ez csodálatos. Erre azt mondta, a három gyereket a felesége hozta a házasságba, a négy keréken pedig a végrehajtó gurult be az udvarára. Mondtam neki, remélem csak álom volt, és az is marad. Egy rossz álom.          

