Szabó István
Kedves Pali bátyám!


A nagy, országos Muppet só a kezdetét vette! Kiválóságaink, demokratikusan megválasztott széltolóink letették parlamenti esküjüket. Naná, hogy ez sem ment teljesen simán, de hát miért is menne, nem igaz? Az egész cirkusz már a bizottságok kijelölésénél elkezdődött. Törvényesség biztosítja, hogy minden parlamenti párt képviselhesse magát a különféle bizottságokban. Na jó, tudom én, hogy a bizottságoknak semmi értelmük, de hát ez van, kitalálták, csinálják. Illetve, ez így, ebben a formában nem igaz, mert értelme annyi van, hogy a tisztelt bizottsági tag jóval több lóvét visz haza, mint a nem bizottsági tag. Mivel a Tisztelt Ház minden épkézláb tagja valamiféle kitalált, hű de fontos bizottság tagja, mindegyikük több pénzt visz haza. Mi is többet vinnénk haza, ha bizottsági tagok lennénk, csak az itt a bökkenő, hogy a munkanélküli hivatalban még nem találták ki a Munkanélkülieket és Csórókat Kárpótló és Kivizsgáló Bizottságot. Mert ha kitalálták volna, tán még tagok is lehetnénk. Jól mondom, drága Pali bátyám!? No, a lényeg. A maszop először megszavazta, hogy a Jobbik delegáljon a Nemzetbiztonsági Bizottság élére elnököt, aztán a nagy felháborodás hatására vakarózni kezdtek, hogy tán még sem. Most, mikor ezeket a sorokat írom, a Házelnök kezében van a döntés joga, hogy legyen, vagy ne legyen. Szerintem az Elnök úr – ha megválasztják, de hát miért ne választanák meg, hisz ilyen esetekre van a kétharmad – csak egyetlen döntést hozhat. Mivel a Jobbik törvényes keretek között jutott be Országunk Házába, igen csak diszkriminatív lépés lenne tőlük már a cirkusz elején mondvacsinált okokkal megvonni a bizalmat. Na jó, tudom, hogy a Jobbik elnöke gyermekes csínye kihozta sokukat a sodrásból, még a Köztársasági Elnök úr is durrogott miatta, de hát ez van! Vona úr megmondta, hogy gárda mellényben esküszik, és ő, mint szavatartó ember, mellényben esküdött. Köztünk legyen szólva, Vona úr igen nagy szarban volt az eskütétel napján! Miért is? Hát azért, mert ő a választások előtt megígérte szavazóinak, hogy parlamentbe kerülése esetén gárda egyenruhában teszi le esküjét. No persze, felhorkant erre a sok demokrata, hogy azt aztán mégsem, mert az aztán tiltva vagyon. Ha öltönyben esküszik, becsapja a választóit. Ha gárda egyenruhában esküszik, ő, mint mostantól jogalkotó, megsérti a jogszabályokat. A „legokosabbat tette, amit tehetett”, ha már ilyen hülye ígéretekkel bombázta lelkes híveit. Öltönyzakó, alatt a gárda mellény, mellén az Árpádsávos kitűző. Aztán az eskütételnél levette a zakót. Naná, hogy a honatyák körében azonnal kiverte a biztosítékot. Olyannyira, hogy a maszop kórus még hátat is fordított neki. Aztán az eskü után felvette zakóját, és elfoglalta a helyét.  Köztársasági Elnök urunk pedig keményen beszólt, - hamis eskütétellel vádolva a Jobbik elnökét - mire Vona úr úgy reagált, hogy várja Sólyom úr bocsánatkérését. Persze, a szadesz csecsén nevelkedett elempé is ki kelt magából, de ők elég kevesen vannak ahhoz, hogy nagyot szóljanak. Az elnöki bocsánatkérést meg várhatja Vona úr, mint a négyes metrót! Ez sem jön, az sem lesz. Legalábbis, szerintem. Szili nagyasszony csupán annyit jegyzet meg, hogy felőle Vona úr pizsamát is hordhat a zakó alatt, ha úgy érzi jól magát. Nincs különösebb jelentősége. Szerintem meg van. Mégpedig annyi, hogy kurva jó lenne, ha a Parlamentben a hölgyek és az urak befejeznék a kakaskodást, egymás szívatását. Mert igen csak szar a helyzet, és jó lenne, ha egyre koncentrálnának. Mégpedig arra, hogy országunkat és népünket kivezessék a szarból, amibe húsz nyomorult év alatt belekényszerítették, belevezették. Közben a tótok balfék vezetője teljesen befickósodott, amikor meghallotta, hogy kormányunk hamarosan bevezeti a kettős állampolgárságot. A „jóarcú, roppant szimpatikus” Fico elnök úr, bizonyos nemzetbiztonsági kockázatról beszélt, ami sokunk számára eléggé homályos fogalmazás. Köztünk legyen szólva, szerintem ő se nagyon tudja, mit fednek szavai, de higgyük el neki, hogy nemzete veszélybe kerül, ha a hatvan-hetven éves kint élő magyar ajkúak, magyar állampolgárságot kapnak. Képzeljük csak el, hogy a magyar állampolgárságot kapott Margit néni első útja, - amikor meglátogatja az anyaországot – a magyar kém és elhárító fészekbe vezet. Ott leveszi fejkendőét, gumiarcát, és elmeséli az őt faggató magyar feletteseinek, hogy hol vannak a tótok légelhárító ágyúi és tengeralattjárói. Ugye ezt a tótfőnök sem gondolhatja komolyan, bármennyire is orvosi eset!? Nincs igazam, kedves Pali bátyám? Míg e sorokat írom, a tévé szól a fülembe, és épp új nagyvezérünk hangja szól hozzám/ánk. Ígér ám fűt-fát, mannát, áfonyát. Nagy változás lesz, mondja. Legyőzi a bűnözést, a munka nélküliséget, az arroganciát, és a hatalommal való visszaélést. És még sorolta jó sokáig, hogy miket, kiket fog legyőzni. Legyőzi még a legyőzést is! Ügyes! És persze jó neki is, és nekünk is, ha valóban győzni jött, és győzni fog. Aztán jött Bajnai úr, és közölte, hogy feljelentik Vona urat a gárdamellény viselete miatt. Észre sem vették a nagyokosok, hogy ez a délután úgy telt el, hogy szinte mindenki a Jobbik elnökével foglalkozott. Ami nem jó! Nem jó, mert az Országgyűlésnek nem erről kell szólnia. Ha már a kezdeteknél áll a cirkusz, akkor mi lesz később? Mi, vagy ki fogja biztosítani a nyugodt, ország építő munkát? Vagy megint csak azt halljuk majd négy évig, amit hallottunk az elmúlt húsz évben? Kígyót – békát kiáltanak egymásra, köpködnek és mutogatnak majd? És a cirkusz közben széthordják majd a maradék országot? Ugye nem lesz így, kedves Pali bátyám? Mit tetszett mondani? Hogy egyik kutya, másik eb. Remélem ebben az esetben nem lesz igaza, mert ha így lesz, akkor megint cseszhetjük. Na, bárhogy is lesz, kíváncsian várom az elkövetkező négy esztendőt. Sok mindent ígért a kormánypárt. Munkahelyeket, kevésbé lukas szociális hálót, az eladósodott lakosság megvédését a bankoktól, a gyermekéhezés csökkenését, GDP növekedést, jobb közbiztonságot, több rendőrt, a korrupció visszaszorítását, és még a jó fene tudja mi mindent. Ha csak a felét eltudják érni, megtudják csinálni, akkor már nem kormányoztak hiába. A magyar nép most sokat vár Orbán Viktortól, és Orbán Viktor sokat ígér a magyar népnek. Hogy céljait megvalósítja, vagy belefullad az ígérethalmazba, az majd az elkövetkező négy évben kiderül. A kétharmad nagy lehetőség, és nagy felelősség. Kívánom neki, nekik, hogy éljenek a lehetőséggel! Jól éljenek, hogy egyszer mi is jól élhessünk. 

Kézcsókom Margit néninek!

A Zsoci narancssárga ingben, fekete mellényben, piros nyakkendőben, és zöld sálban parádézott a gangon. Azt mondta, ő már eldöntötte! Mit is?                       

