Szabó István
Kedves Pali bátyám!


Tudta maga azt, hogy minden rendőr hazudik! Hazudik hát, sőt, hamisan tanúskodik! Naná, hogy ez a gaztett is kiderült itt, a nagy közös nyomozósdiban, – hála az égnek – és fel is lép ellene jóságos és igazságos kormányunk. Semmisségi törvényt hoznak miszerint a 2006-os tüntetéseken történetek, nem történtek. Illetve, lehet, hogy történtek, csak nem úgy történtek, ahogy azt a gaz, gonosz, unszimpatikus egyenruhások állítják. „Ha az országgyűlés elfogadná a semmisségi törvényt, akkor az elsőfokú bíróságoknak meg kellene vizsgálni ezeket az ügyeket, és ha az derülne ki, hogy a döntést kizárólag rendőri jelentések és vallomások alapján hozták meg, az ítéletet semmissé kellene nyilvánítani, mondta a napilapnak Völgyesi, a Legfelsőbb Bíróság egykori tanácselnöke. Ez azt jelentené, hogy az elítélt nevét törölnék a bűnügyi nyilvántartásból.” – hu, de jó dolog ez drága Pali bátyám! Azt az egyet nem értem, - persze én hülye vagyok és azért nem - csak ezekben az esetekben hazudtak/nak a rendőrök, vagy minden esetben? Mert ha minden esetben, akkor tiszta sor, a rendőrök nem szavahihetők, erről több szó ne essék, többé nem tanúskodhatnak a bíróság előtt. Minek is, hisz úgysem veszik figyelembe, amit ott mondanak, hisz hazudnak. Viszont ha csak erről az egy esetről van szó, akkor…. hm…. szóval, akkor most mi is van valójában? Valóban rájöttek valamilyen úton-módon, hogy tényleg hazudtak az egyenruhások? És ha így van, és a bíróság előtt hazudtak, akkor le is ültetik majd őket hamis tanúzásért? Mert ugye, a hamis tanúzást a törvény bünteti. Vagy esetleg – bár erre gondolni sem merek - a jelenlegi hatalom, aki egykor ellenzékben volt így próbálja meg megvédeni az általa akkor utcára küldött jó embereit? Á, ezt nem hinném, miért tennének ilyet. Azok az emberek spontán mentek oda, a zsaruk meg spontán vallottak rájuk. Unalmukban. Vagy nem unalmukban, hanem parancsra. A gonosz parancsnokok parancsára. Vagy még felháborítóbbat mondok! Az akkori hatalom parancsára! Brrrr. Még a víz is kivert ettől a gondolattól, ami persze, igaz lehet. Vagy nem. Mindenesetre gyanús, roppant gyanús a dolog, és kezdek rájönni, hogy nem is az én tisztem mindezt boncolgatni. Persze, bárhogy is van, jó érzés most tüntetőnek, de nem jó érzés egyenruhásnak lenni. Mit tetszett mondani? Hogy nincsenek is tüntetők, csak egyenruhások! Hát persze, hogy nincsenek! És azért nincsenek, mert most minden szép, minden jó, mindennel megvagyunk elégedve. Én speciel nem vagyok, de engem senki sem kérdezett, egyedül meg csak nem megyek tüntetni, nem igaz? Na ja, persze, ha azt üvöltözném, hogy …. takarodj(!) az azé’ más lenne. Viszont az már oka fogyottá vált, hála az égnek. Bár, néhány hülye még mindig kimegy az utcára, és ezt skandálja. Pedig most van máááááásik, – ahogy nagy bohócunk mondaná – viszont most senki sem mer/akar ellene üvöltözni. Pedig ha most utcára mennének – bár teljesen felesleges mert minden szép, minden jó, és mindennel megvagyunk elégedve – akkor megvédené őket a most alakuló, és valószínű, hogy lassan elfogadott, semmisségi törvény.  Na és itt a legújabb jó hír! Módosítanák a választási törvényt, oly módon, hogy egy felnőtt korú választópolgárnak annyi szavazati joga lenne, ahány tizennyolc éven aluli gyermeke van. Vagyis, ha valakinek mondjuk hét gyermeke van, az hétszeres „erővel” szavazhatna kedvenc politikusaira. Hát ez még viccnek is rossz, drága Pali bátyám, mert Magyarországon kevés a hétgyermekes család! Illetve, ez így, ebben a formában nem igaz, mert… na jó, nem megyek bele, mert megint a szerkesztőség elé vonulnak tüntetni a fél hülye liberálisok, mint tücsök és hangya ügyben egykoron. Elég a tudat, hogy vannak sok gyermekes családok, akiknek ezzel akarnak kedvezni. Vagy maguknak. És ez nem vicc! Esküszöm, hogy nem! Ezen az újabb agymenésen gondolkodik politikai elitünk. Naná, hogy ők azt mondják, ezzel a húzással a nagycsaládosoknak szeretnének segíteni. Miben is? Mi a segítség a nagycsaládosnak abban, ha „többször húzhatja be azt a bizonyos ikszet?” Mondjuk az, míg huzigál, nem gondolkodik azon, hogy miért is huzigál. Meg, hogy milyen szar a sora. Otthon sír-rí több éhes száj, apa meg anya pedig csak huzigál és huzigál, teljesen elmerül a huzigálásban. Persze, huzigálni jó, és naná, hogy jó nekik! Hisz serényen, állami felhatalmazással huzigálhatnak, csak épp értelmét nem látom a többszörös huzigálásnak, mert nem kap érte majd semmit. Eddig sem kapott, és ezután sem kap majd. Viszont a politikus az majd virul, hisz ennyi jó szándékú huzigálást még életében nem kapott. Szóval félretéve a tréfát, ritka hülye húzásokkal próbálják elvonni mindannyiunk figyelmét a komoly gondokról, amik persze nincsenek, mert ha lennének, akkor azzal foglalkoznánk. Vagy nem, de én ezt nem mondhatom, mert tetszik tudni. Médiatörvény meg minden más. Szóval, remélem, tetszik érteni. Ja, még mielőtt elfelejtem. Úgy tudom, hazánkban minden magyar állampolgárt egyforma jogok illetnek meg. Akkor miért huzigálhat majd több ikszet az, akinek több gyermeke van? Ja, és még valami. Úgy tudom, gondolom, hogy a határon túl élő magyar állampolgársággal büszkélkedő magyar anyanyelvű honfitársunk is többet huzigálhat majd, feltéve, ha van kiskorú gyermeke. És természetesen megkapja majd az alanyi jogon járó gyest, vagy gyógy ellátást, vagy bármi mást, ami minden magyar állampolgárnak jár. Hisz a szavazati jog mellett ezeket a jogokat is meg kell nekik adni, mert hazánkban nincs, és nem lehet másodrendű állampolgár senki. Ez így van jól! Mindenkinek adjunk meg mindent, abból baj nem lehet! Viszont az érdekel, hogy anyagilag ez a megroggyant ország elbírja e mindezt? Hisz eddig is gondok voltak a nyugdíjak, a gyes, a gyed, és a különféle segélyek kifizetésénél. Vajon mi lesz ezek után? Hogy oldjuk meg, hogy a büdzséből még erre is fussa majd, mert ha jól belegondolok, az ország bevétele nem nagyon fog nőni, viszont a kiadása a csillagos eget fogja rugdosni. Mert ha nem tudná drága Pali bátyám, az állampolgárság megadásával nem fog egyenesen nőni a munkahelyek és az adófizetők száma. Sajnos! Mert ha nőne, akkor semmi problémánk nem lenne! Viszont így… Esküszöm, nem a határon túli magyar testvéreinkkel van bajom, hisz eleget szenvedtek eddig is balfék politikusaink miatt, hanem csak magunkat féltem. 

Kézcsókom Margit néninek!

A Zsoci elment lopni. Megfogta őt a rendőr, a Zsoci meg csak röhögött és röhögött, és azt kiabálta: - ugathatsz fakabát! Bizonyítsd be, hogy loptam, mert én azt mondom, hogy nem csináltam semmit! Neked pedig úgy sem hisznek! – így is lett! Valamiféle törvényre hivatkozva szabadon engedték. Most megint elment lopni… 


