Szabó István
Kedves Pali bátyám!



Olyan boldog vagyok, el sem tetszik hinni! Tessék elképzelni! Megint emelik a gáz árát! Ez fantasztikus, mert ha ezt is kitudom majd fizetni, akkor jómódú vagyok! Jómódú! Én, aki eddig csóró, földönfutónak képzelte magát, rájövök, hogy ez nem igaz! Nem igaz, mert igazságos – a jó Isten áldja meg őket – kormányunk gondoskodik arról, hogy átértékeljem magamat. No és a helyzetemet. Hisz nem azért nem eszem lassan, mert nincs miből, a pénzem java rezsire megy el, hanem azért nem eszem, mert vigyázok magamra. Ugyanis a jómód egyik jeleként, túlteng bennem a bifidus essensis, vagyis, egy gyárilag előállított probiotikum. No és ha az túlteng, akkor bizony jól élek. Naná, hogy jól élek, hisz én még azt is megtehetem, hogy nem kocogok, hanem mindenhová kocsival megyek. Ilyen benzin árak mellett! Na, ehhez mit tetszik szólni, drága Pali bátyám! Ha a szomszédom megteheti, én miért ne tehetném meg, nem igaz? A mocsok! Legutóbb még a temetőbe is kocsival vitette ki magát. Sofőrrel! Tudja mennyibe kerül ma egy temetés? Vagy negyedmillió! Erre ez mocsok képes volt csak azért meghalni, hogy lássam, neki még erre is fussa! Éhen halt, persze szándékosan, mert neki is megmondta az orvos, nagy a jólét, tessék visszavenni a bifidus zabálásból. Elképesztő micsoda emberek vannak. Azt most meg itt van a nyakunkon ez az EU elnökség. Kirázzuk a kisujjunkból. Legalábbis, CsoVi majd kirázza. Mi meg drukkolunk neki, hisz nekünk más dolgunk úgy sincs. Drukkolunk, hisz más dolgunk úgy sincs, mert úgy van, ahogy anno megígérték. Jól élünk! Mert nekünk semmi más dolgunk nincs, mint jól élni, és csodálkozni. Csodálkozni felfelé, hogy – a jó Isten áldja meg őket – demokratikusan megválasztott vezetőink, micsoda kánaánt varázsoltak kedves mindnyájunknak. Olyan nagy a jólét, hogy még a békávé is kap soron kívül néhány milliárdot. Az a békávé, ahonnan a gonosz, mocskos komcsik talicskaszámra hordták ki a pénzt. A jóságos fityisz meg visszahordja. Mit tetszik mondani? Hogy a mi pénzünkből! Ki nem szarja le, mert ha majd most is kihordják, akkor úgy is tudjuk, hogy – a jó Isten áldja meg őket – azért hordják ki, mert annak oka van. Nincs már kecmec meg tökölés, mint a szemét, mocskos komministák alatt volt. Azok még ahhoz is hülyék voltak, hogy törvényesítsék a lopást, amit elkövettek. Most törvények vannak, és ezért nincs lopás! Einstand van, lopás nincs! Punktum. És az einstand is a mi érdekünkben történik. Mert gyanús, roppant gyanús itt minden, ami régen volt. Tetszik tudni, ami a komministák alatt volt. Akkor még a seprű is vörös volt, és ronda! Most narancsszínű, és gyönyörű! - Hogy a jó Isten áldja meg őket! – Ami ebben a legszomorúbb….. volt olyan, hogy az a szemét, mocskos vörös seprű nem kifelé, hanem befelé söpört. Befelé söpörte a lóvét. Törvénytelenül! Bezzeg most! A törvény kötelezi a söprűt, hogy befelé söpörjön. És az áldott jó seprű – a jó Isten áldja meg – befelé söpör. Kitakarít mindent, ami eddig nem volt kitakarítva. És ez a jóságos nép, ez az örökké mozgékony, kirakatokat betörő, autókat borogató, molotovkoktélokat vígan hajigáló nép, most hallgat, mert tudja, hogy a söprű jól teszi a dolgát. Ó Istenem drága Pali bátyám! Micsoda boldogság az is, hogy nem adják vissza azt a fránya tizenharmadik havi nyugdíjat és fizetést, amit a szemét, mocskos komcsik előbb adtak, aztán elvettek. Nem adják vissza, - bár erősen ellene voltak az elvételének, hogy a jó Isten áldja meg őket - mert elköltenénk, ostobaságokra. Talán még ennénk is, persze, ebben nem vagyok annyira biztos, mert azok a csúnya be nem fizetett sárga csekkek azért csak ott sorakoznak a komódon. De ki nem szarja le a csekkeket, amikor mindannyian tudjuk, hogy annak a szerencsétlen végrehajtónak is élnie kell valamiből, nem igaz? Jut eszembe. Emelni fogják a víz és a villanyáram árát is, de jól teszik! Hát milyen veszélyes az, amikor az ember áztatja a lábát, közben a konnektorban babrál. Most vagy az egyik, vagy a másik lesz. Vagy egyik sem, mert majd jó alaposan kikötik mindkettőt, nehogy baj érje az ember fiát. És a jó hír, amely azért örömsokkot okoz a magamfajta ostobáknál. Nagy tiszteletben álló, igazságos – a jó Isten áldja meg őket – kormányunk a következő döntést hozta. Jövőre lesz az újév! Na Pali bátyám, ehhez mit tetszik szólni? No nem azt mondták, hogy újév, új kudarcok, mert erről szó sincs. Legalábbis, a kommunikációban nincs róla szó. Amúgy? Nem hinném, hisz már most minden rózsaszínű. Narancsos rózsaszín. Miért lenne ronda? Egyébként is, az összes sajtóorgánum elmondja, most jó világ van ránk, magyarokra, jövőre ez halmozottan így lesz. Mert a sajtó is azt mondja, amit – a jó Isten áldja meg őket – igazságos, szabadon választott hatalmasságaink mondatnak vele. Elképesztően jó a kormány kommunikációja. Nem úgy, mint a szemét, mocskos, hazug vörösöké volt! Nem ám! Azok aztán kozmetikázták a híreket! Bezzeg most, - Ó, Istenem, de jó, hogy megteremtetted és vezetőnkké tetted őket! – ilyen nincs! Hogy nézne már ki, ha a sajtó valótlan dolgokkal tömné az emberek agyát. Hisz akkor nem lenne sajtószabadság, nem igaz? De most itt az új médiatörvény, mely kimondatja, hogy…. Ó édes Istenem, amit kimondat, leirat, az oly jó, oly igazságos, oly szép. Persze, hogy igaz! Minden szó, ehhez kétség sem férhet. Ez így igaz drága Pali bátyám. A szemét, mocskos vörös időkben minden hírcsatorna másképp tálalta az eseményeket. Ezért volt hazug disznó mind. Rohadt szemetek, az ember azt sem tudta, hogy mi az igazság! Az állampolgár tisztára megzavarodott, kapkodta a fejét, azok a mocskok, meg a zavarosban halásztak. És most, itt az új világ! Egyformák a hírek, és ebből is látszik, hogy igazak. Mit tetszik mondani? Mi ez az ostobaság drága Pali bátyám! Hogy írnák már központilag a híreket? Francokat! Mindenki azt ír bele a hírbe, amit akar, legfeljebb nem megy adásba, mert ami nem arról szól, azt mondja, amit a többi, az mind hazug. Mint a szemét, mocskos, komministák! Azt tudja Pali bátyám, hogy van egy ember a kormány közelében, akit azért fizetnek, - felelős beosztás, és az Isten áldja meg őt, hogy vállalta - hogy bebizonyítsa azt, hogy Fletó bátyó – a szemét, mocskos, komministatőkés, hazaáruló, idegenbarát, és még a fene tudja mi minden gazember – tehet mindenről. Arról is, hogy nálunk, a fürdőszobában, szivárgó csőrepedés van. Szivárog, ahogy a szemét, mocskos komministák szivárogtak vissza a hatalomba. No tehát! Az a szerencsétlen ember, aki arra hivatott, hogy lecsukja azt a másik gazembert, néha éjjel felriad, és felkiált. - Fletó tehet mindenről! - és a jólétben tobzódó választók egyhangú fejbólintással jelzik, hogy igaza van, naná, hogy az a gazember, szemét, komminista tehet mindenről! Még arról is, hogy a közeljövőben jó néhány dolgozó – elsősorban állami alkalmazott - marad munka nélkül! Arról is, hogy továbbra is hetente emelik a benzin árát, arról is, hogy rohamosan romlik, és lassan bedől a forint! Arról is ez a mocsok tehet, hogy a devizahitelesek reménytelen helyzetbe kerülnek! És arról is ő tehet, hogy az alig három millió munkavállaló vállára embertelen terheket raknak, míg mások segélyekből jobban élnek, mint a döntő többség a szaros minimálbérből. Látja Pali bátyám! Ilyen hosszú ennek a mocskos komministának a keze, még szerencse, hogy van valaki, aki megregulázza őt és társait, számunkra pedig jólétet varázsol. A jó Isten áldja meg őt ezért!

Kézcsókom Margit néninek!

A Zsoci most szólt, hogy már a magán nyugdíjkasszákból is kilopták a szemét, mocskos, komcsik a pénzt! Még jó, hogy – a jó Isten áldja meg őket – a kormány időben észbekapott, és magához vette a kassza kulcsát. Remélem, hogy jó helyen lesz náluk az a háromezer milliárd forint, amit még a szemét, mocskos, komcsik nem loptak el. Ja, és azt is remélem, jövőre is meg lesz ez a pénz.

