Szabó István
Kedves Pali bátyám!



Azért minden összejön. Legalábbis, ami a csórók szívatását illeti. Lassan nemzeti sporttá válik nálunk, a kisemberek rugdosása, semmibevétele. Tulajdonképpen arról van szó, hogy jó kommunikációval, és rezzenéstelen arccal mindent belehet adni a szájtáti tömegeknek. Sőt! Annyira belehet adni, hogy a beetetőt még istenítik is, és azt mondják a rajongói: ez igen, ez kell nekünk! Ez megcsinálja! - „Senkit sem hagyunk az út szélén!”. – hallatszik szinte az összes médiából, a királyiból feltétlenül, - hisz kétharmaddal még az is az övék - és mi hiszünk neki! Illetve, hát nem mi, hanem aki akar. És sokan akarnak, hisz Ő az utolsó szalmaszál. Egyébként az út szélén biztos, hogy nem hagynak senkit, legfeljebb a szarban. De ott aztán nyakig! Ugyanis körbejártam a devizahiteleseket megsegítő programot. Volt olyan bank, ahol kerek-perec kijelentették, hogy ők ebben nem vesznek részt, felejtsem el őket. A másik bankban elmondták: felvehetek szabad felhasználású hitelt – megfelelő ingatlanfedezet mellett – amiből esetleg kiválthatom a svájci pénz alapú hitelemet, de a kedvező kamatozás csak egy-két évig él, után jön ismét a belerokkantásos stratégia. Hisz nem gondolom, hogy majd a bank fog belepusztulni? Persze, teljesen igazuk van, pusztuljak bele én. Engem mégis csak könnyebb eltemetni, mint egy egész bankot. Nem igaz, drága Pali bátyám? Az utolsó mentőöv viszont a csúcs! Kedvezőbb, kisebb hitelre cserélhetem a jelenlegit, ha kisebb lakásba költözöm. Ehhez nem kell mást tennem, nekem, hitelesnek, mint felvenni egy másik hitelt, és venni egy kisebb lakást. Ennek a tranzakciónak csupán annyi feltétele van, hogy a jelenlegi tartozásomat ne fizessem a bankomnak kilencven napig, és már intézhetem is a kisebb lakásomat! Szóval ennyire nagy baromsággal, és az emberek ennyire hülyének nézésével még életemben nem találkoztam. Pedig én már a Kádár rezsim alatt is működtem, mint állampolgár.  Nem álompolgár, hanem állampolgár. Igaz, álompolgár most sem vagyok, csak álmodó polgár, aki azt álmodja, talán, egyszer nekem is…. Szóval visszatérve eredeti témánkhoz! Újabb hitelt kellene felvennem! Akkor, amikor itt a negatív adóslista! Akkor, amikor a bankok minden fillért pontosan beszednek, és beakarnak szedni áldozataiktól! Miből gondolja a félhülye ilyet kitaláló, hogy egy fillér újabb hitelt is adnak a rászorulónak? Egyáltalán! Miért adnának? Tudomásul kell venni, hogy a rászoruló már áldozat! És az áldozatok nem szoktak sem kedvezményeket, sem amnesztiát kapni. A pénzvilága nem a szív világa. Ha adósságcsapdába kerültél, vagy kimászol belőle magad, vagy….. belepusztulsz. Egyáltalán miből gondolja valaki, hogy egy csóró, eladósodott ország kormánya, vagy bárki más, diktálhat azoknak a bankoknak, akiktől pénzügyileg függ. Hogy ezt honnan tudom, hogy a kormány a bankoktól függ? Onnan, drága Pali bátyám, hogy mint látjuk, esztelen kapkodásba kezdtek, és sorra hozzák népnyúzó döntéseiket. Nincs pénz, és sehonnan máshonnan nem remélhetnek, csak tőlünk, és a pénzintézetektől. Tudom, nem akarnak újabb hitelt felvenni, de akkor is. Mi már szegények vagyunk. Több terhet nehezen viselünk, és egyre jobban fogy a bőrünk, egyre kevesebb a nyúzni való felület! Nyúznak ugyan, de egyre nehezebben! Ezt talán, - remélem - ők is tudják. Viszont pénzt kell szerezniük. Ergo, marad a bank! A bankok és pénzemberek nélkül a politikusok meghalnak. Még kampányra sem futná, nemhogy hosszú távú tervek megvalósítására. És itt a legújabb ötlet, ami még jobban visszafogja majd a belső fogyasztást. A chips adóba beemelik jövőre a kávét is. Mintegy kétszázötven forintos kilónkénti adót vetnek ki erre a termékre is, mert szerintük káros az emberi szervezetre. Ez olyan érdekes, hisz ez az egész mutatvány még, mint hamburgeradó vonult be anno a köztudatba. Aztán csodák-csodája, a leghizlalóbb, a legegészségtelenebb gyermekdagasztó étel, a hamburger valakik lobbizása miatt kimaradt ebből az adófajtából. Majd még megéljük a töltött káposzta és a bableves adót is! Hisz majd rájönnek a nagyokosok, hogy mindkettő gázt termel, és ha felváltva pukizunk a kazánba, akkor fűthetünk vele, ha már a földgáz olyan drága. Egyébként jó hír az, hogy a földgáz ára nem emelkedik. Az idén. Ebben a maradék két hónapban. Arról persze nem ugattak, hogy mi lesz januártól. Na majd én megmondom, hogy mi lesz. Hideg. És ahol hideg van, ott fűteni kell, és ahol fűtenek, ott tüzelő fogy, és ahol tüzelő fogy ott…. Szóval nincs sok reményünk arra, hogy ez jövőre is így maradjon. Visszatérve a kommunikációra. Elképesztő hatással van az emberekre. És még valami. Megdöbbentő az, hogy mennyire lehet ezzel a módszerrel manipulálni választók millióit. Egyszerűen a saját bőrükön érzik a negatív változásokat, azonban pár jó szóval, és az úgynevezett bűnösök – a volt kormány tagjai és talpnyalói – kézre kerítésével még a nyomort is jó színben fel tudják tüntetni. Hisz azért történnek a negatív változások, mert azok, akkor elkúrták! Elhiszem, hogy így van! Azt is elhiszem, hogy meg kell hozni ezeket a szomorú, sajgó változásokat! Azt viszont felháborítónak tartom, hogy ezek a változások elsősorban az amúgy is vékony pénztárcájú többséget érintsék! A kisembereket! Azokat a kisembereket, akik őket naggyá tették, hisz a többség szavazatai alapján vannak ott, ahol! És ez a hála! A kígyó hálája, aki megmarja az őt megmentőt. Akár tetszik, akár nem, kimondom Pali bátyám! A kisemberek ezzel a változással csak vesztettek! Igen, van egy réteg, akik feltétlenül szerencsések, a tűz közelében vannak, vagy olyan magas a bérük, hogy fentről nézik a mi vergődésünket. Mert igenis, a sok csóró csak vergődik! Még kuporgatni sem tud, mert elszedik tőlük még azt a kicsit is, ami esetleg megmaradna, mondjuk karácsonyi ajándékra a gyereknek. Elszedik a bankok, az ÁFA emelés, a chips adó, és a különféle belső fogyasztást visszafogó esztelen döntések. Kíváncsi vagyok, hogy mondjuk egy év elteltével, mennyi munkahellyel lesz több, esetleg kevesebb. Persze, biztos, hogy több lesz, hisz beígérték az egymillió új munkahelyet. A többi már csak kommunikáció kérdése. Hisz most is csökken a munkanélküliség, nem igaz, drága Pali bátyám! Csak azt elfelejtik közölni, hogy azért csökken, mert az új törtvények értelmében az emberek korábban kikerülnek a munkaügyi központok regisztrációjából, hisz csökkentették a segélyezés idejét. És aki kikerül, arról már nem tudnak, az nincs, és mondjuk, vehetjük úgy is, hogy talált magának munkát. Pedig…. 

Kézcsókom Margit néninek!

A Zsoci, ez a hülye, befalaztatta az ablakait. Azt mondta, azért, mert úgy hallotta, tavasztól jön a napfényadó. Most ott kuporog a sötétben, mert nem tudja a hülye, hogy jövő télen a sötétség adót fogják bevezetni. Ugyanis egyre több lesz a sötét, aluliskolázott ember, hisz a felsőoktatás helyzete is igen rosszul alakul kicsiny országunkban.
 

     

