Szabó István
Kedves Pali bátyám


"Én soha nem szégyelltem, hogy mim van, dolgozom keményen. Abban a miliőben nőttem fel, hogy a munka nem szégyen, a munka eredményét sem kell szégyellni. Az ember gyűjtsön, építkezzen kockáról kockára. Aki erre nem képes, akinek nincs semmije, az annyit is ér, én azt gondolom. Aki nem vitte semmire az életben, az annyit is ér, ezt tudom mondani. Annak annyi az élete. Ez az én véleményem" - mondta Hódmezővásárhely polgármestere, egyben a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a megyei jogú város közgyűlésén. Lázár, ezután arról beszélt, hogy akik az elmúlt időszak árfolyam-ingadozásai közepette ügyesen manővereztek, azok jól is járhattak. A fejtegetés közben csak úgy mellékesen kijelentette, hogy gyermekének is van "svájci betétje". "Azt remélem, hogy a hódmezővásárhelyi lányos anyukák legalább ebből a közérdekű tájékoztatásból érzékelték, hogy húsz év múlva jó parti lehet Lázár János Boldizsárból, hogyha a kamat és a forint-euró árfolyam jól alakul a következő években. Lesz valami alapbázis-megtakarítás" - mondta. Azért eme kormány kiválóságai is szép, lassan megmutatják tényleges arcukat, drága Pali bátyám. Éljen és virágozzék nagy hatalmú Gyevi bírómék és seggnyalóik örök, megbonthatatlan barátsága, és üzleti kapcsolata. Azért az roppant érdekes, hogy a Fityisz és udvartartása szerint, - pert fontolgatnak, hisz semmi kétség nem férhet hozzá, hogy manipulálták Lázár szavait - ez a kiszivárogtatott felvétel hamis. Bezzeg a másik, régebbi, Fletó féle, az eredeti volt. És mi van akkor, ha mindkettő eredeti, esetleg mindkettő hamis? Persze, tudom ám, hogy a másik volt az eredeti, ez pedig a hamis, és bizonyos gonosz körök így akarják jóságos és dicső nagyjainkat lejáratni! Bárki is tette ezt, bátran kijelenthetem, hogy undorító, aljas dolgot cselekedett, mert ez így, ebben a formában, nem… Úgyhogy drága Pali bátyám, most rövid imával fordulok az égiekhez, hadd lássa az Úr, hogy nekem még a gondolataim is nem vörösek. - Óóóóó Dicső Uram! Tartsd meg eme kiváló, igazmondó, tisztességes, becsületes, és jóságos hölgyeket és urakat magasztos jólétedben! Minket pedig kérlek, úgy döngölj a földbe, vagy emelj magasra, ahogy ők akarják! – kíváncsian várom, hogy mi lesz ezután? Mert ugye, a földbedöngölős akarat már jó régen, eredeti ütemezés szerint működik. Kábé, 22 éve. Maga szerint lesz változás? Jaj, hogy mondhat már ilyet Drága Pali bátyám! Mit jelent az, hogy akik eddig döngöltek, azok majd most földet dobnak ránk. Ugyan, csak nem gondolja, hogy megfogják az ásó végét! Frászt! Inkább majd közbeszerzési eljárásban valamelyik cimbivel megnyeretik és legyártatják azt a pár millió, Ásd el magad felszerelést, amit aztán szétosztanak majd az elégedetlenkedők között. És majd önkezűleg….. A másik szívet melengető hír pedig így szól: - Köztársasági elnök urunk első hivatalos külföldi útján, 2010. szeptember 7-én Bécsbe utazott, hogy burgenlandi egyházi szervezetek képviselőivel találkozzon. Schmitt Pál kíséretét az országhatár közelében álló hegyeshalmi Paprika csárdánál vették át az osztrák biztonságiak, közben a köztársasági elnök egy kávéra beugrott az étterembe. A csárda bejáratánál, bekeretezve számos, ott megforduló híresség üdvözlete olvasható. A helyi szokásoknak engedve Schmitt Pál is tollat ragadott, hogy üzenetet hagyjon a személyzetnek, no és az utókornak: "Első álamfői látogatásom első álomásán. Köszönettel: Schmitt Pál, 2010. szept. 7." – no Pali bátyám! Azért az tudni kell, hogy az elnöki program egyik leghangsúlyosabb eleme a magyar nyelv védelme és művelése. Nyelvi állapotaink romlása miatt a Köztársasági Elnök úr rendszeresen felemeli szavát. És ez így helyes, elvégre ki vigyázza anyanyelvünket, ha nem Ő! Így van Pali bátyám? Egyébként nem tudom, mit kell ezt kifigurázni, akkor, amikor úgy tudom, ez egy nagy, népi játék része. Ezt a játékot úgy játsszák, hogy az elnök úr felkerekedik, és elindul a világba. Persze hivatalosan indul el, nem úgy ukmukfuk, szeleburdi módon, hisz ápoljuk és védjük nyelvünket. Elutazása előtt megjelentetnek egy sajtóközleményt. – Polgárok! Legyetek résen! Amerre megyek, üzenetet hagyok nektek, és az utókornak! Üzeneteim összesen harminchat sorból állnak majd, melyek a világ bármely pontján olvashatók! A feladat a következő. Először megtalálni az épp aktuális üzenetet. Másodszor értelmezni azt. Harmadszor pedig, fel kell lelni a harminchat sorban elrejtett ötvenhét hibát! Ha ezt megteszitek, és rávilágítotok a hibákra, akkor ezzel a magyar nyelv védelmét és művelését gyakoroljátok. Ergo, ismeritek nyelvünket, és ami a legfontosabb! Tisztában vagytok helyesírási szabályainkkal. Önök drága barátaim, természetesen mindezt a legmagasabb szinten gyakorolják, mert a legmagasabb szint én vagyok, és most ezzel a gesztussal felemellek benneteket magam mellé! Tehát tisztelt Polgárok! Előre a szebb, radírmentes életért! – most mit tudok én még ehhez hozzáfűzni drága Pali bátyám! Félek, hogy semmit, és az igazság az, nem is akarok. Hisz a nagy játék elkezdődött, na és folytatódik, kifulladásig! - „Makovecz Imre 1992-ben akadémiát alapított jobboldali művészeknek, pedig akkor már megalapították az állami Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiát. A Fidesz most belevenné az alkotmányba a jobbos szervezetet, amelynek örökös elnöke Orbán Viktor kedvenc építésze. A Fidesz-KDNP belefoglalná az alkotmányba Makovecz Imre művészeti szervezetét, a Magyar Művészeti Akadémiát (MMA) [1], amely a rang mellett állandó és biztos állami juttatást is jelent. Ha a keretes írásunkban látható passzus bekerül az alaptörvénybe, lényegében Makovecz Imre is örökre az alkotmányunk részévé válik, hiszen ő az MMA „örökös és gyakorló elnöke”. A kormány döntésében mégsem ez a meglepő, hanem hogy Makovecz szervezete mellett létezik egy ugyanilyen feladatokat ellátó állami intézmény is, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia hozott létre. A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiát (SzIMA) [3] azonban annak ellenére is kihagynák az alapokmányból, hogy céljai megegyeznek a Makovecz-féle intézményével, de annál korábban alapították. Az MMA-t pedig ellenszervezetként hozták létre a jobboldali beállítottságú művészek összefogására”. – még szerencse drága pali bátyám, hogy én is jobbos vagyok. Jobb kezes. Így, tán ha alapítanák valamit…. szóval tetszik érteni, akkor talán én is. Viszont az autóipar rohadt nagy szarban van! Gondolja csak el, hogy a hazánkban futó összes gépjármű, kortól, típustól függetlenül, bal kormányos. Hoppá! És ezt még nem vették észre! Micsoda blama, uram-atyám, micsoda blama! Ugye érti drága Pali bátyám! A jobb oldalon oly jól működő kormány, a kocsikban a baloldalon funkcionál. Gondolom, majd egyik reggel arra riadunk fel, hogy Alkotmányos kötelezettségünk lesz a gépkocsik kormányát áthelyeztetni a baloldalról, a jobb oldalra sőt! Az a bal kezes gyerek, aki a környezetében előforduló legközelebbi, előrehozott önkormányzati választásokig nem szokik át a jobb kezességre, az nem mehet többé iskolába, vagy minimum, elesik a családi pótléktól. 
Kézcsókom Margit néninek!
A Zsoci azt mondta, ő nem ér pillanatnyilag többet, mint a minimálbér, egy harmada. Ugyanis a munkahelye az egymillió új munkahely ellenére ismét megszűnt, a segélyke meg pont arra elég, hogy mint ember, ne nullát érjen. Igaz, hogy abból a pénzből sem megélni, sem rezsit fizetni nem lehet, ugyanúgy, mint a minimál bérből, de azért mégis csak lejjebb van az ember értéke jó néhány ezressel. Hisz újabban, hazánkban, az ember megítélése, értéke, bukszája vastagságától függ.


