Szabó István
Kedves Pali bátyám!



Lesz itt még elszámoltatás! De lesz ám! Hogy idén lesz, azt jelezte már február eleji évértékelőjében is Orbán Viktor, amikor így szólította meg Budai Gyulát: - „Idő szűke miatt majd beszéljünk máskor arról, hogy a tenyerek viszketése nem múlt el, sőt a hétről hétre napvilágot látó szélhámosságok miatt mintha inkább erősödne. Erről majd az elszámoltatási kormánybiztos munkájának lezárásakor kell újra beszélnünk, addig legyen elég annyi, hogy a kormánybiztos úr iparkodjon, mert igény, az van rá.” – naná, hogy van, drága Pali bátyám! Öröm látni, hogy sorban bebuknak a régi, bűnös kormány átkozott csicskásai! Itt van mindjárt ez az ex titokminiszter és bűnbandája. Vagy titkos miniszter? Tudja a fene, hogy mi, mert hetvenkilenc évre titkosították. Az egész embert titkosították, meg még azt is, amit tett. Azt az nem elég, hogy titkos, annyira titkos, hogy kifúrja az oldalamat, ráadásul úgy meggyanúsították, de úgy, hogy még! Hogyhogy mivel? Nem mindegy az, hogy mivel! Egy a lényeg. Hogy most erre figyeljünk, oszt másra nem! Aztán ha kiderül, hogy mégsem, akkor majd lesz másik. Mármint gyanú. Hisz a gyanút éltetni kell! No meg azt is, hogy hadd érezze az a sok mocsok, hogy egyáltalán nincs biztonságban. Mit tetszett mondani? Az állampolgár miért ne lenne biztonságban? Nem létbiztonságban, hanem alapjában. Nézzen má’ körül drága Pali bátyám! Nézzen má’ körül! Hát má’ milyen jól élünk! Elárulok egy nagy titkot, ami ugyan nem hetvenkilenc évre titok, de azért egyelőre még titok. Ha minden jól megy, a gyerekeink pár év múlva folyékonyan beszélnek majd kínaiul. Mi is, de az természetes. Hogyhogy honnan tudom? Emlékszik? Oroszul is tanultunk. Igaz, akkor a zavaros gazdasági és politikai helyzet miatt, de tanultunk. Most meg majd azért tanulunk, hogy megtudjuk magunkat értetni munkahelyi főnökeinkkel. Megsúgom kedves bátyámnak, ezzel a kínai húzással hatalmasat koppintottunk az IMF orrára. Persze a németek is és az angolok is, hisz ők is egyezkedtek velük, de az mellékes, amikor a legnagyobb üzletet mi kötöttük. Hogy mi volt ez az üzlet azt nem tudom, mert egyelőre ez is titkos, de tutira nagy buli, hisz azt mondták a független médiában, hogy nagy buli. Nekik meg a főnök mondta, ő meg már csak tudja, hisz ő kötötte. Egy a lényeg! Jó alaposan fricskát mutattunk a nyugati pénzsóvár, minket kiszipolyozni akaró bankhatalmaknak. Most aztán megtanulták egyszer és mindenkorra, velünk aztán nem lehet kukoricázni! Főleg úgy nem, hogy nálunk minden a legnagyobb rendben van, miközben…. miközben az Unió, na és az Euró vergődik. Mit vergődik! Az Euró egyenesen zuhan, míg a forint tartja magát. Igaz, hogy a béka valaga alatt tartja magát, de ez van, nekünk ezt dobta a gép. A mi jó magyar forintunk tartósan gyenge. Nem gyengélkedik, hanem gyenge. Pedig jó lenne, ha csak gyengélkedne, mert akkor meglenne a remény, hátha…. egyszer. Abban már nem is bízom, hogy netán kétszer, vagy háromszor úgy megerősödik, hogy nem halok bele minden hónap tizedikén, amikor levonják a devizahitelemet. Persze, én csak ne ugassak, hisz van már mentőöv, akárki meglássa. Mi az, hogy honnan tudom, hogy nálunk minden a legnagyobb rendben van! Onnan tudom, hogy mondták. A tévében és a rádióban. Na és persze egész Európa a magyar titokra kíváncsi! Ezt már a főnök szájából hallottam, amikor leköszöntünk az Unió éléről. Persze, röhögtem egy kurva nagyot! Csak nem gondolja az Unió, hogy majd eláruljuk a titkot! Frászt! Ezt is titkosítjuk majd pár tíz évre. Egyébként most hallottam, hogy Esztergom lakói áttértek a sportos életmódra. Gyalog, vagy biciklivel járnak minden hová, mert a városban leállt a tömegközlekedés. A város tartozik néhány millával a szolgáltatónak, az a gonosz pedig leállította a buszjáratokat. Az adófizető pedig sétál. Munkahelyre oda, és vissza. Aztán majd szeptembertől iskolába is, és vissza is. A kialakult helyzetért a polgármester asszony a képviselőtestületet hibáztatja, a fityisznyi testület pedig a város vezetőjét. Patt a helyzet, csak épp a polgárok szívnak. Régen az elvtársak szívtak, most a polgárok. Mit tetszik mondani? Hogy ugyanaz mindkettő! Francokat! Az elvtársak egy elnyomó, szemét rezsim megalázott földönfutói voltak, a vörös téveszme áldozatai. Hogyhogy most is ez van! Hol tetszik itt vörösöket látni? Á, azt nem hiszem! Ott biztos, hogy nem! Persze, ők is abban nőttek fel, de mégsem! Higgye már el nekem! De ha így is van, a nagy házba tuti, hogy nem engedik be őket! Egyébként az itt a nagy probléma, hogy az emberek türelmetlenek! Azt hiszik, hogy olyan kurva könnyű megoldani a problémákat! Meg azt hiszik, hogy olyan sok idő telt el a rendszerváltozás óta, és már most mindennek működnie kéne, meg jónak kéne lennie. Holott mi az a nyomorult huszonkét év! Nem tudom, mit vannak annyira oda néhányan azért, hogy még mindig lefelé megyünk! Miért, merre mennénk? A sok hülye nem tudja ám azt, ami a napnál a világosabb! Eddig azért mentünk lefelé, mert nem a kiválasztott ember irányított bennünket! Mert ugye eddig a buta nép által megválasztottak voltak az élen, és el is csesztek mindent. De most! Most az okos népnek végre sikerült olyat választani, de olyat, aki az égieknek is és nekünk is tetszik! Jó, tudom, ebben nem kis szerepe volt a végső kétségbeesésnek, és annak, hogy azok a mocskok hazudtak éjjel is, és nappal is! Ez olyan jó drága Pali bátyám, hogy most már végre senki sem hazudik nekünk. Legfeljebb titkosít, de mint tudjuk, a titkosítás az nem hazugság. Most jut eszembe valami ördögi nagy baromság! Ön szerint drága Pali bátyám, a hazugságot lehet titkosítani? Persze, hogy nem lehet, hisz azonnal kiderül! Vagy ha nem is azonnal, majd akkor, ha feloldják a titkosítást. Mondjuk harminc év múlva. Egyébként az is eszembe jutott, vajon annyira jelentőségteljesek ezek az ügyek, hogy valakit is érdekelni fognak sok tíz év múlva? Nem hinném, legfeljebb néhány történészt, meg disszertációra készülő egyetemistát. És még egy apróság, ami nem hagy nyugodni. A titkosító és a titkosított is a választópolgárok által került oda, ahova. Nem hinném, hogy joga lenne elfedni az igazságot, és nem kiteregetni azt. 

Kézcsókom Margit néninek!

A Zsoci végre állást kapott! Amikor a Böbe azt kérdezte tőle, hogy mennyi lesz a fizetése, a Zsoci azt mondta, nem mondja meg, mert titkosította az adatokat. A Böbe erre titkosította a testét, és azóta külön ágyban alszanak.                      

