Szabó István
Kedves Pali bátyám!



Szentül meg voltam győződve arról, hogy most néhány hétre beköszönt az egyszerű emberek életébe a nyugalom, ugyanis szabadságra ment az Országgyűlés. Erre tessék, itt az új botrány! Egyik vezető politikusunk kijelentette, hogy azok a gaz szocik politikai bűnöket is elkövettek az elmúlt néhány évben! A rohadt életbe! Hát nem elég az a sok gazdasági visszaélés, a sok lopás, no meg az, hogy hazudtak éjjel-nappal, most még itt van a politikai bűncselekmények garmada is. Erre a hírre össze is dugta a fejét a harmadikon lakó Skultéti bácsi a cipész Gombos úrral, és együtt megállapították, hogy ez aztán már végképp…. arról nem is beszélve, hogy a Munkáspárt háza táján is botrány van. Ott meg az elnök barátosnéja kavarta meg azt a bizonyos büdi dolgot. Bizony – bizony drága Pali bátyám! Mind a két vörös csökevény gittegylet háza táján felháborító botrányok vannak kialakulóban. - Még szerencse, - mondta erre Skultéti bácsi – hogy a papundekli ára változatlan, feltéve, ha nem svájci frankból akarjuk beszerezni a csövezéshez. – Ezzel utalva arra az egyszerű tényre, hogy mint devizahiteles, lassan de magabiztosan kereshet magának új pihenőhelyet valamelyik hidunk alatt. – Nem eszik olyan forrón a kását! – kiáltott erre fel Gombos úr, és jó ízűt harapott egy félig rohadt narancsból. – Persze, hogy nem, – jelentette ki magabiztosan Skultéti bácsi – mert már se kása, se gáz, mert kikapcsolták. – Szóval drága Pali bátyám, nálunk a házban zajlik az élet, attól függetlenül, hogy dicső politikusaink pihennek. A világ bezzeg hangos, munkálkodik benne a sok bankos. Apropó Pali bátyám! Ön kinél bankol? Persze, tök mindegy, hogy kinél, akkor, amikor itt a Görög, a Portugál, az Ír és a fene tudja még milyen válság, vagy épp csőd. Mit tetszett mondani? Dehogy vagyunk mi is csődben! Frászt! Hányszor mondjam már el magának, hogy nem a forint gyenge, hanem a többi erős! Igenis, a magyar gazdaság erős, jól teljesít, az eredmények bíztatók! És természetesen mindenki a magyar csodára kíváncsi, de ezt mi nem osztjuk meg senkivel. De nem ám! Csak nem gondolja, hogy akkor, amikor végre fricskát mutatunk a világnak, majd pont akkor osztjuk – szorozzuk nehezen ki agyafurdált titkainkat! Rossebet! A világ csak szenvedjen, na és persze irigykedjen, hogy bezzeg a magyarok! Ők olyan gazdagok, hogy majd kétszáznegyven forintért veszik a svájci frankot! Aki pedig nem bírja ezt az iramot, annak ott a mentőöv. Persze, konok ember a magyar, és nehezen nyúl azért az övért, de majd csak, ha háromszáz körül tombol majd az ár! Mert azért gondolja már el Pali bátyám, mekkora buli, újabb adósságspirálba kényszeríteni a sok szerencsétlent. Egyébként elég undorító, hogy a látszat segítség lényegét elfelejtik közölni a sok nyomorulttal. A lényeg pedig nem más, mint az az apró tény, hogy a bankok még egy bőrrel többet húzzanak le rólunk. Hisz a hitelünkre adnak még egy hitelt, amit aztán kamatos kamatokkal együtt kell majd nekik három év múlva visszafizetni. Mi a biztosíték arra, hogy három év múlva úgy áll majd a magyar gazdaság, no és a magyar forint, hogy a visszafizetés sikerül majd a sok adósnak? Vagy csupán annyi, hogy három évvel később lesz kilakoltatva az illető? Persze, hisz kevés a híd, nincs hely, ahová költözhetnének. Aki pedig nem fagyasztja be száznyolcvan forinton a devizahitelét, vagyis nem akarja megmenteni magát, az dögöljön bele most, azonnal! Pali bátyám! Maga szerint elképzelhető, hogy mesterségesen van felsrófolva a svájci pénz ára? Elképzelhető, hogy ez is a nagy nemzeti népi játék része? A játéknak három szereplője van. Az állam, a bankok, és az adósok. A bank kedvezményes hitelt ad az adósnak, az adós örül, hisz első látásra fizetni tudja felvett hitelét. Közben a bank rájön, hogy nagyobbat is lehet kaszálni, és szépen különféle díjakat épít bele a kölcsön törlesztésébe. Ekkor már kezd fájni a hitelfelvevő feje, de még mindig fizet. Ekkor lép be az állam a képbe, hisz ő is keresni akar – igaz csak áttételesen – az üzleten, és azt mondja. Ha tartósan lent van a forint ára, akkor jobb lesz a külkereskedelmi mérlegünk, hisz ugyanazért az áruért több értéket kapunk. Melyik most a legerősebb deviza? Az euró? Frászt! Az euró a haláltusáját járja, nehogy má’ abba fektessünk be! Bezzeg a svájci frank! Nosza, rajta! És beindul a spirál. Az állam - miközben rengeteg pénzt keres az üzleten - elhinti, hogy segíteni akar a hiteleseknek. Megdumálja a bankokkal, hogy csak három évet kell várniuk a pénzükre, de akkor aztán kamatos kamatokkal kapják majd vissza. Persze, ez egy hosszú, egy éves látszat tárgyalás eredménye, mert ha hamar dűlőre jutnak, az gyanús, roppant gyanús. Igen ám, de még mindig ott van a veszély, hogy kevesen élnek majd a lehetőséggel. Ekkor lépnek be ismét a bankok, a jól ismert pénzemberek, és mindenféle hókuszpókkal felturbózzák a frank árát, a forintot pedig alacsonyan tartják. A többit pedig tudjuk. Az emberek besétálnak a bankba, elfogadják a bank száznyolcvan forintos svájci frankos ajánlatát, és belegebednek három év múlva. A kormány pedig a jóságos nagybácsi képében mosolyog. Pali bátyám! Ez úgy szar, ahogy van. Legalábbis nekünk polgároknak. Mi vagyunk az egyedüli polgárok – csupa nagybetűvel, mint szegény Nemecsek – akiknek kilóg a seggük a szaros gatyából. Abból a szaros gatyából, amire azt mondják, hogy jó ránk, hogy tiszta, és hogy vadi új. Egyébként nem tudom mi lesz ennek a vége, de félek, hogy nem sok jóval tudom sem Önt, sem a gyerekeimet bíztatni. Persze, nem kell itt élni, el lehet menni külföldre, mint a sok rezidensnek. Tényleg! Miért van az, hogy megint az adózók pénzéből próbálják megoldani azt, hogy a sok orvos itthon maradjon, és ne külföldön keresse a pénzt. Ugyanis valamelyik nagyokos kitalálta, hogy ha itthon gyógyítanak, akkor kapnak plusz százezer forintot havonta a fizetésükön felül, mert meg kell őket becsülni! Szerintem meg nekik kéne megbecsülniük minket, hogy jó néhányuk ösztöndíjjal, az adófizetők pénzén lett orvos. Most meg el akarnak húzni a francba, mert kint több a lóvé! Felőlem mehetnek! De ha mennek, akkor csak úgy tehessék azt meg, hogy befizetik az államkasszába a taníttatásukra elköltött milliókat. Ugyanis az a mi pénzünk, mi fizettük be adóként. És ha így lenne, akkor spórolnák itthon maradó rezidensenként százezret, és keresnénk néhány millát azon, aki elhagyja országát, és jövendő betegeit, akik esetleg megfinanszírozták az ő taníttatását. Ugye milyen hülye ez a világ, drága Pali bátyám! Viszont egy valamit nem értek. Még pedig azt, hogy nekem is, és ha jól sejtem mindnyájuknak, csak egy életünk van! És azt az egyet miért teszik tönkre? Mert nem mi tesszük tönkre, hanem a felettünk álló, az általunk megválasztott politikusok. 

Kézcsókom Margit néninek!

A Zsoci oda ment a hűtőhöz, és száz forinton befagyasztotta az ezer forintosát. Aztán cinkosan rám kacsintott. Mint aki már tudja a jövőt.         

