Szabó István
Kedves Pali bátyám!


Nincs elég baja a sok csórónak a kormány hülyeségei miatt, most még ez a szerencsétlen Jobbik is rátesz egy lapáttal. Mindenki tudja, hogy ezt úgy elkúrták, ahogy kell, és amennyire kell! Egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy szükség van az EU, és az IMF támogatásra, különben, bezárhat a bazár. Tudom, hisz még a csapból is az folyik, messze még az államcsőd, de azért ne próbáljuk ki, ha lehet. Erre jön ez a szerencsétlen társaság, és fennhangon ostobaságokat beszél. Persze, ki kellene lépni az EU-ból – be sem kellett volna lépni – de most? Akkor, amikor nincs két saját forintunk? Meg zászlót égetnek? Hát elment az eszük, hogy még inkább magunkra haragítjuk őket? Szóval, rájövök arra, drága Pali bátyám, hogy a magyarországi politikusoknak semmi sem drága. Persze, hogy nem, hisz mi, kisemberek fizetünk meg mindent. Szar törvényeket hoznak, fizetünk. Kiürítik az államkasszát, fizetünk. Csődbe rabolják a nagy, állami cégeket, fizetünk. Lásd békávé, ahol már sok tíz milliárdunk úszott el. Tulajdonképpen egy hatalmas vesszőfutás szenvedő részesei vagyunk. Ami a legrosszabb az egészben az az, hogy nem látjuk a célt. Nem látjuk, mert eljutottunk arra a szintre, hogy senki sem mond semmit. Néha feldobnak valami ostoba témát, azon elcsámcsog a sajtó, meg mi, adófizetők, de a tényleges igazságot sosem tudjuk meg, mert nem közlik velünk. Most a legújabb verzió az, hogy ha nem kapunk lóvét, akkor sincs semmi gond, mert nincs. A magyar gazdaság erős alapokon nyugszik, minden szép, minden jó, mindennel megvagyunk elégedve. Persze, ezt már egyszer mondta valaki – Ferencz Jóska – és tessék megnézni mi lett a vége. Azt sem tudom, hogy kinek higgyek. Persze, ez már így megy huszonkét éve, megszokhattam volna. A miniszterelnök úrnak higgyek, aki szerint minden oké, vagy azoknak a folyosói pletykáknak higgyek, melyek azt suttogják, nagy a baj, ha nem lesz pénz, júniusban nyakunkon az államcsőd. De miért ne hinnék a miniszterelnök úrnak? Ő tudja, Ő bízik a pénzügyi zseni beosztottjában, aki tudhat valamit. Csak azt nem tudom mit, mert eddig úgy jön le, mintha szakmailag kicsit gyenge lenne. Lehet, hogy valakikről tud valamit, és attól van ott, ahol? Mindegy, bárhogy is van, bármit is tud, most ő a pénzügyi zseni itthon, és miatta haladunk arra, amerre. Tulajdonképpen, ő a nagyfőnök jobb keze, akitől azért nem válik meg, mert az ember nem szokta amputáltatni a testrészeit. És ha üszkösödik, akkor sem? Na jó, ezt csak kérdezem, nem mintha jelentősége lenne, hogy ki ül ott, mert üres boltnak amúgy is bolond a gazdája. Persze, csak akkor, ha kiderül, hogy üres. Ha viszont sok hazugsággal fenn tudja tartani a látszatot, akkor tán még vevők is betévednek abba a boltba, akiket aztán kis szerencsével meg is lehet kopasztani. Az árú a raktárban van, jó minőségű, első osztályú árú, tessék előre kifizetni, és házhoz szállítom. Ha nincs rá pénze, ott a bank, vegyen fel hitelt. No, hát itt tartunk. Közben felröppent a hír, hogy plágium esete forog fent egy bizonyos doktori disszertáció körül. Amit persze a kormányhoz hű erők cáfolnak, tagadnak, az ellenzék viszont az elnök úr lemondását követeli. Van szerencsém személyesen is ismerni az elnök urat. Nem hinném, hogy az ő sportolói múltjával ilyen ostobaságot követne el. Világ életében úriember volt! A páston is, és a magánéletben is! Ezt tudomásul kell venni. Most az, hogy idős korára a politika felé fordult, és pozíciót vállalt, az már az Ő magánügye. Támadni lehet, de szerintem ezt csak normális keretek között kellene megtenni. Mondjuk, azért szólni lehetne, hogy miért is ír alá minden fityisz által meghozott hülye törvényt. Legalább egyet visszadobhatna az illendőség, vagy a látszat kedvéért. Vagy azért is szólni lehetne neki, hogy kapcsolja be a számítógépén a helyesírás szerkesztőt. Ha neki nem megy, valakit csak talál abban a gyönyörű Sándor palotában, aki ezt megteszi helyette, aki ért ahhoz a fánya számítógéphez. De ezek elenyésző emberi hibák a plágium vádhoz képest. Még egyszer hangsúlyozom az elnök úr úriemberségét, és azt, miszerint biztos vagyok abban, hogy nem tett tiltott dolgot, ami a doktorit illeti. Visszatérve erre a nyomorult, Jobbikos zászlóégetésre. Nem tartom célszerűnek a mi helyzetünkben azt, hogy néhány magáról megfeledkezett féleszű, feltűnési viszketegségben szenvedő politikus miatt, ismét a kisemberek bűnhődjenek. Nem ez az első ilyen esete a Jobbiknak. Elég sok baromságot csináltak már az elmúlt években. Egyébként, ha annyira elegük van az Unióból, akkor képviselőik miért veszik fel a brüsszeli fizetésüket? Ha nem tetszik nekik ez az egész, haza kell onnan jönni, és itthon kellene tevékenykedni, mondjuk, minimál bérért, amibe a legtöbb embert kényszerítik hosszú évek óta. Egyébként jut eszembe. Most mi lesz? Hisz az IMF minden valószínűség szerint beteszi hozzánk ismét a lábát. Pontosabban a pénzét. Most miniszterelnök nélkül maradunk? Jaj Istenem! Hisz a nagyfőnök azt mondta egykoron, ha ide még egyszer beteszi a lábát az IMF, akkor ő bizony lemond. Hu, most eljátszom azzal a gondolattal, mi történne, ha az egész kormány lemondana? Semmi sem történne. A kassza ugyanúgy üres lenne, a nép ugyanúgy szívna, és az a bizonyos kör, ugyanúgy, továbbra is gazdagodna. Hisz ez a begyakorolt körforgás. Az emberek csórósága állandó, maradandó, a szokásos szűk réteg gyarapodik, és nincs politikai erő, mely ezen változtatna. Egyébként, ha jól megfigyeli drága Pali bátyám, minél zavarosabb helyzetet teremtenek elő, annál biztosabban ülnek trónjukon. De ami az egészben a legszebb, még mindig visszafelé mutogatnak. Azért szar most, mert ezek akkor és ott elkúrták, de alaposan! Persze, elkúrták, ehhez nem fér kétség, de az utóbbi másfél évet, már nem azok kúrták el! Ezt jó lenne, ha tudomásul vennék. Nem, nem kell bevallani, mert azért annyi bőr még van a pofán, hogy ne vallják be. De nem árt, ha tudják, hogy mi tudjuk. A legújabb divat mostanság, hogy tüntetéseket szerveznek a kormány mellett. Ellene is, de ez minden napos, begyakorolt állapot, ezen nincs mit csodálkozni. No de mellette? Legutóbb Szegeden, de most jött a hír, hogy március 15-ére, Pesten szerveznek hasonló megmozdulást, melyre legalább százezer embert várnak. Örülök drága Pali bátyám, hogy kormányunk intézkedései következtében, legalább százezer ember jobban él. Most már csak az a kérdés, mi lesz a maradék kilencmillió kilencszázezer ember életszínvonalával? Hol van a beígért sok százezer munkahely, mely arra lenne hivatott, hogy a sok reményvesztett szerencsétlen újra embernek érezze magát. Egyébként most olvastam, hogy Szijjártó úr azt mondta a Parlamentben, hogy a kormány tehet arról, hogy ennyire elszaladtak az üzemanyag árak. Mindezt 2008 tavaszán mondta, akkor, amikor a benzin ára a 300 forintos lélektani határ felé közelített. Ma tankoltam Pali bátyám, 434 forint liter áron. Ha akkor a kormány tehetett az esztelen áremelésről, most vajon ki a felelős érte? 

Kézcsókom Margit néninek!

A Zsoci azt mondta, ő is a kormány mellet fog tüntetni. Áll a biciklije kormánya mellett, és azt kiabálja majd, munkát, kenyeret. 

          

