Kedves Pali bátyám!

Jól érzem magam a bőrömben! Mármint a csontjaim érzik jól magukat, melyeken lötyög a bőr. Piszok jól vannak! Á, a francokat! Dehogy fogyókúrázom! Csak minden áldott nap háromszor nem eszem. Hogyhogy miért nem? Oszt a rezsit miből fizetem, ha bekajálok? Nekem nincs otthon kétharmadom az asszonnyal szemben! Jó, ha egytizedem van! Hiába mutogatom neki az ujjaimmal a V betűt, hogy győztünk! Ő visszaint alkarból, hogy nyista kaja, mert van villanyszámla, meg gázszámla, meg devizahitel, meg…. Na jó, tudom ám, mint devizahitelest most aztán jó alaposan megmentenek. De meg ám! Úgy kihúznak a szarból, mintha benne sem lettem volna! Majd jó alaposan befagyasztják a svájci pénzt 180 forinton, oszt ráérek majd három év múlva belegebedni a visszafizetésbe. Addig meg fizetem a többit. Francokat! A kocsit is letettem! Hiába lett olcsóbb a benzin egy forinttal, letettem biza. Persze, tiszta hülye vagyok, mert most kellett volna telecsapnom a Fábia tankját, amikor ekkora olcsóság van! Tán még negyven forintot is spórolhattam volna egy tankolással! Istenem! Negyven forint! Micsoda pénz! Mi minden kijönne abból! Például egy és háromnegyed kifli, vagy majdnem másfél deci joghurt, de ha rákacsintok a pultos csajra, akkor még hat deka párizsi is beleférne abba a negyvenesbe. Bele ám! Kifli és joghurt nélkül. Ilyen jól él a magyar ember huszonkét évvel a gatya – bocsánat – a rendszerváltás óta! Mi felénk Pali bátyám az ég nem is rózsaszínű örömünkben, hanem narancs. Persze vérnarancs, de azért az még narancs. Dehogy azért vérnarancs, mert a vérünket szívják! Ki mondta ezt a baromságot! Ugyan Pali bátyám! A vak is láthatja, hogy bitang jó felé haladunk! Lesz ebből olyan, de olyan kánaán, hogy csak győzzük élvezni. Hisz a Tiszavirág is élvezi azt a rövid kis életét, nem? Aztán felfordul. Persze, neki fingja sincs, hogy miért élt? Bezzeg mi tudjuk, hisz mi emberek vagyunk. Aztán majd mi is felfordulunk. Hogy addig mi történik velünk? Mi történne? Szívatnak drága Pali bátyám! Az egyik anno azt mondta: - hazudtunk éjjel, nappal! – a másik majd azt mondja, feltéve, ha kiszivárogtatják: - szívattunk éjjel, nappal. – az öröm az ürömben az, hogy mindkettő velünk kapcsolatos. Mert a magyar ember tán az egyetlen a világon, akinek először hazudni lehet, majd jó alaposan meg lehet őt szívatni. Azt mondja ez a Karsai gyerek, - tudja Pali bátyám, a búzaégető - hogy odaláncolja magát a Parlamenthez, és addig marad ott, amíg a fityisz le nem mond. Ha kell, akkor meg is hal a magyar demokráciáért. Szerintem ne is folytassuk a latolgatást, jobb, ha az utóbbiban maradunk, mert ezek a drága hölgyek és urak tutira nem mondanak le. Tehát Karsai leírva. Azt is feltételezem, hogy egy - két hónap múlva turista buszok érkeznek majd Országunk Házához. Hisz akkor már Karsaival, mint pesti látványossággal, csak az útikönyvek fognak foglalkozni. Karsai megtekintése és körbejárása címmel. Itt jegyzem meg, hogy a szemét, mocskos Gyurcsányista időkben a fityisznek is volt egy fellángolása, hogy addig demonstrálnak a Parlament melletti színpadon, felváltva beszélnek majd a néphez, míg a maszop le nem mond. Aztán bejött az esős idő, a tömeg szétszéledt, a maszop maradt, a fityisz meg hazament. Remélem Karsainak lesz annyi esze, hogy azt a fránya lakatkulcsot majd magánál tartja, és ha megunja, akkor hazamegy. Tudomásul kellene már végre venni, hogy hazánkban ezek az akciók nem vezetnek sehová! Ezeket a problémákat csupán egy helyen lehet megoldani. Azt a helyet pedig úgy hívják, szavazófülke. Tetszik tudni, amibe négyévente besétálunk mi, szavazópolgárok, és baromságokra szavazunk. Hiteltelen, szava hihetetlen, hatalommániás, Napóleonisztikus személyeket szabadítunk magunkra. Olyan emberek kezébe adjuk hazánk kulcsát, akik azt nem érdemlik meg! De ami a legnagyobb probléma, hogy olyan felsőbb erőkhöz csatlakozunk, - EU, NATO, satöbbi a régmúlt időkből - akik kihasználják gyengeségeinket, és ha önös érdekük azt kívánja, akkor bedarálnak bennünket. Be is darálnak, mert a mindenkori magyar politikai elit nem tud, vagy nem akar tenni ez ellen. Azt hiszem, lassan a kisemberek elérnek arra a pontra, ahol egységbe forr a kétség. A legnagyobb baj viszont az, hogy a rossz döntések miatt családok mennek tönkre, családtagok fordulnak sokszor egymás ellen, mert megosztottak lettünk mi magyarok. A politikusok tettek bennünket megosztottá, és addig tartanak ott, míg bele nem gebedünk. Pedig nem szabadna hagynunk, hogy ezt tegyék velünk. Tudja, drága Pali bátyám mit mondok én magának! Ha ez így megy tovább, akkor még azt is kétségbe vonom, hogy a jelenleg kormányzó erők a legközelebbi választásokon bekerülnek a Parlamentbe. Hú, már látom, hogy kijelentésem hatására lesz, aki odavágja az újságot a földhöz, aztán utána küldi a sapkáját és megtapossa! Hogy mondhatok én ilyet, amikor…. Igen, drága barátaim! Amikor az egészségügy lecsúszott a béka valaga alá, amikor dögrovásra került az oktatás, amikor emberek rettegik át az éjszakákat, hogy másnap reggel megint milyen megszorításokat hallhatnak majd a hírekből, amikor munkahelyek helyett, munkanélküliek teremtődnek. De van egy „jó hírem” is! Lehet ám, hogy a kétharmaddal úgy megváltoztatják a választási törvényt, hogy nem lesznek választások 2014-ben, csak majd jó sokára valamikor, és akkor ők maradnak a királyok. Hurrá! - Narancsosok! Ezt az ötletet nem ingyen adtam! Csak szólok, oké! Tudom, az a hír járja, hogy engem nem lehet megvesztegetni! Tessék csak megpróbálni! Biztos, hogy menni fog! (Tuskó Hopkins után szabadon) - szóval, én mindig büszke voltam arra, hogy magyar vagyok. Most is büszke vagyok! Mert magyarságomat nem tudják elvenni tőlem! Azt az egyet nem! Mindent elvehetnek, de azt nem! Büszkén állok a viharban! Kicsit megtépázva, rongyos ruhában, éhesen, bizonytalan jövővel, de még állok! Vajon meddig? De ha elesek, akkor is magyar leszek! Elesett magyar, de magyar! Akikből már nagyon sok van országszerte. Sajnos egyre több. Tetszenek hallani kedves politikusok! EGYRE TÖBB elesett magyar van! Tessenek már tenni valamit ez ellen!  
 
Kézcsókom Margit néninek!
 
A Zsoci odaláncolta magát a vécéajtóhoz, és azt mondta, addig nem enged be senkit, amíg nem teljesítik a követeléseit. Követelései senkit sem érdekeltek, mert az egész család azzal volt elfoglalva, hogy ajtót vágjon a fürdőszobából a klotyóba, mert azért szarni csak kell valahogy, nem igaz?                


