Szabó István
Kedves Pali bátyám!


Köztünk maradjon, de ilyen szar világ már rég volt rajtunk, mint az utóbbi időben. Legalábbis én hülye, így érzem. Remélem, csak én. Ugyanis, szerintem csúcsra futott a benzin ár, - persze azért lesz az még magasabb is - a devizahitelesek a végső kétségbeesés határára kerültek, - de lesz ez a helyzet kétségbe ejtőbb is - és ha esetleg betévedek egy boltba, rögtön ki is fordulok, hisz a mindennapi élet is annyira megdrágult, hogy számokkal kifejezni szinte lehetetlen. Persze én vagyok a hülye, miért megyek boltba! Nem igaz drága Pali bátyám? Még szerencse a szerencsétlenségben, hogy az általános kommunikációban azt tudatosítják bennem, bennünk, hogy a magyar gazdaság erős, jól teljesít, a forintról nem is beszélve, mert az pedig kis túlzással élve szárnyal. És ha azt mondják, az úgy is van! És ha én, vagy netán valaki más, másképp érzi, másképp tapasztalja, hát az már az ő baja! Vessen magára, ha nem hiszi el azt a csupa jó, felemelő dolgot, ami körül vesz bennünket. Különben is! Hát hazudtak már nekünk valamikor is? Persze, hogy hazudtak! Volt, hogy éjjel – nappal, de az a másik seprű volt ám! A rossz, csúnya seprű! Amikor még hülyének néztek bennünket! Az, az a világ volt, most meg ez a világ van! Azért képzeljük már bele magunkat, ha mondjuk, nem úgy lenne, ahogy van, ahogy mondják. Mondjuk, a gazdaság nem teljesítene, a forint pedig zuhanna, vagy épp leesne a béka segge alá. Mi lenne akkor itt? Micsoda nyomor lenne! Azt viszont nem tudom, - de az már megint az én ostobaságom - és tényleg nem tudom, hogy a béka segge jelenleg hol tartózkodik nemzeti valutánkhoz képest. Ami viszont ragyogó hír az az, hogy Ócsán felépül a tábor, a bebukott devizahitelesek odaköltözhetnek, és jó pénzért, bérleti díj ellenében ott lakhatnak. Na jó, ez kis túlzás, mert nem az összes bedőlt hitelesről van szó, csak ötszáz családról. Igaz, hogy százezren vannak bajban, de majd megoldódik az ő problémájuk is. Azért néhány kérdés eszembe jutott ezzel kapcsolatban. Vajon micsoda protekció kell majd ahhoz, hogy valaki bejusson a szerencsés(?) ötszázba? Mert proti nélkül ez tutira nem fog menni! Hisz már a bölcsihez is, és az ovihoz is protekció kell a magyar embernek. Mi lesz a sorsa a többi bedőlő hitelesnek? Vagy sorra épülnek majd a devizafalvak, és úgy gondolják, ezzel megoldódik minden probléma? Miért nem maradhatnak a szerencsétlenek a saját otthonukban, ha úgyis bérleti díjat szednek tőlük? Nem mindegy, hogy hol fizetik ugyanazt a bérleti díjat? Otthon, vagy Ócsán? Valószínű, hogy nem mindegy, mert ezzel a húzással a bank is, és az állam is jól jár hosszú távon. A bank viszi az adós házát, és eladja, vagy kiadja bérbe. Az állam pedig a jóságos nagybácsi képében teljesíti lakásépítő ígéreteit, és annyi bérleti díjat számol fel, amennyit csak akar, hisz a szerencsétleneknek úgy sem lesz más választásuk, mint fizetni. Vagy lehet elhúzni a híd alá, feltéve, ha lesz még hely a híd alatt. Lehet, hogy ezzel veszi kezdetét az új, nemzeti, hídépítő program? Azt tudja Pali bátyám, hogy gyáva emberek is ülnek Országunk Házában? „Élt a mentelmi jogával Zagyva György Gyula, a Jobbik parlamenti képviselője, ezért nem indítható ellene szabálysértési eljárás - áll a BRFK által kiadott közleményben. - Zagyvát aki a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom tiszteletbeli elnöke és egyben a Jobbik országgyűlési képviselője is, tegnap este állították elő rendzavarásért másik négy tüntetővel együtt a Sziget Fesztivál bejáratánál. Velük együtt mintegy 70 ember tüntetett a bejárat előtt, és a fesztivál területére is megpróbáltak bejutni, hogy ott a korábbi terveiknek megfelelően a magas benzinárak ellen tiltakozzanak.” No Pali bátyám! Remélem, látja, hogy micsoda bátor fickó a képviselő úr! Odarángat maga mellé hetven embert, megcsinálják a vármegyés vagy jobbikos „fesztivált”, majd bebújva a mentelmi jog mögé, elkerüli a felelősségre vonást. Bravó! Büszke lehet rá mind a vármegye, mind a jobbik, no és büszkék lehetnek rá választói is! Tudom, nem a jobbik színeiben zavarta a rendet, de szerintem ebben az esetben ezt nem lehet, és nem is szabad ketté választani. Mert ha vármegyés, akkor ne vonatkozzon már rá a mentelmi jog, ha meg jobbikos, akkor vigye már el a balhét, könyörgöm! Úgy, ahogy a többiek is elviszik, már akiket előállítottak közülük. Egyébként, ha jól tudom, de javítson ki, ha nem igaz, egy kulturális eseménynek kurva kevés köze van a mindenkori benzinárhoz. Még ha a balalajka világpiaci áremelkedése miatt vonultak volna fel! Na de a benzin ár miatt! Esetleg ha az olajipari cég előtt balhéznának, még valahogy meg is érteném. Vagy a Parlamentben szólalna fel emiatt! Vagy említést tenne az ügyről a mindenkori kormánynak, – hisz a fityisz szerint a szemét gané volt kormány tehetett az akkori magas, háromszáz forint körüli benzin árról – hogy ugyan már, csapjanak az asztalra! De csak a felhajtás, a médiaismertség, a nagy pofa, a balhé miatt tűntetni gyerekes, meggondolatlan, buta dolog. Főleg úgy, hogy belerángat hetven embert, ő meg elegánsan kivonul a felelősségvállalás alól. Úgy vagyok ezzel drága Pali bátyám, hogy ismét mocskos módon csalódtam és csalódok az Országunk Házában ücsörgő, és ott tevékenykedő honfitársaimban. Hisz kormányunk nem igazán talál magára, az ellenzék pedig olyan, amilyen, hisz sok lehetősége nincs hallatni a hangját, és végigvinni akaratát. Kurva erős az a kétharmad, és egyelőre be kell nyelnünk a békát, bármekkora is az. Nem, téved Pali bátyám, én nem vagyok ellenzéki. De kormánypárti sem. Én egyszerű, magyar adófizető vagyok, akinek a feje fölött olyan döntéseket hoznak, amibe lassan belerokkan. Nem gyorsan, egyszerre nyomorodok bele, hanem szép lassan, „kiélvezve” minden percet. A baj csak az, hogy nem csak én élvezem, hanem azok is, akik ezt az egészet okozzák. 

Kézcsókom Margit néninek!

A Zsoci a Skultéti bácsi konyha ablaka alatt tűntetett, és azt kiabálta, hogy munkát, kenyeret, mint a csúf, régi időkben. Erre a Skultéti bácsi kidobott az ablakon egy szelet kenyeret, és mellé egy fejszét, ha már arra jár, aprítsa már fel a télire való tüzelőt.           

