Szabó István
Kedves Pali bátyám!


Micsoda bizalommal vannak a devizahitelesek a legújabb őket megsegítő program felé! Ha maga azt tudná! Gondolom félnek - velem együtt -, hogy megint átverik őket Ugyanis – ezen frankón lehidaltam -, rádióreklámban bíztatják őket – engem -, hogy vegyék már igénybe az árfolyamgát intézményét, hisz az azért készült, hogy őket megsegítse. Huhu, drága Pali bátyám, huhu! Ön szerint készült az utóbbi jó pár évben olyan intézkedés, ami a bankokat szívatja? Nem hinném. Inkább az adósok ismételt nagyüzemi átverésére gondolok. Ezt azért is így lehet, mert a témával kapcsolatban megszólaló szakértők egyformán azt hangoztatják, hogy nehogy elköltse az árfolyamgátra szerződő adós a gátból adódó különbséget, az úgymond megspórolt pénzt! Nehogy! Azt a pár ezer forintot tegye csak félre egy másik bankszámlára, mert ki tudja mit hoz majd a gát utáni idő, és hogy fogja a sok pali madár kifizetni a gát utáni időszakra eső törlesztő részleteket. Egyik ismerősöm bement a bankba, úgymond körbejárni az ajánlatot. Most kapaszkodjon meg Pali bátyám! A bankban nem tudták megmondani, mire számíthat az ügyfél, ha netán igénybe veszi az árfolyamgátat. Csak annyit tudtak, hogy öt évig kevesebbet fizet majd, de hogy utána mennyit kell majd fizetnie, arról halvány, lila fingjuk sem volt. Persze, hisz a bank az nem jósda, és nem jövőbe látó intézmény! Na de hogy még egy nyomorult kalkulációt sem tudnak odadugni az ügyfél orra alá, azért az már túlzás. Rögzítse csak az árfolyamot, aztán majd csak lesz valahogy. Persze, könnyebben lennénk, ha a megsegítés abból állna, hogy mondjuk, erősödne – de nagyon erősödne – nemzeti valutánk, a forint. Ehhez nem kellene mást tenni, csupán csak a gazdaságot kellene megerősíteni, és munkahelyeket kellene teremteni. Apropó, munkahelyek. Nemhogy megteremtődne a beígért egy millió, hanem a legújabb hírek szerint harmincnégy ezer mínuszban vagyunk. Ugyanis ennyi melóhely szűnt meg az elmúlt időszakban. Közben kitalálta valami borzasztó nagy okos, hogy a különféle pótlékokat – családi pótlék és társai -, és segélyeket Erzsébet utalványra kellene kapnunk. Csupán azért, mert jó néhány, csak segélyre berendezkedett állampolgár, a megkapott pénzt, nem a családjára költi, hanem behajigálja a játékgépbe, meg elkocsmázza. Most ez a néhány csavargó miatt szívnának a tisztességes emberek. Persze, ezt csinálták akkor is, amikor néhány csavargó szőkítette a fűtő olajat. Nem őket keresték meg és csukták le, hanem egész egyszerűen felemelték az olaj árát, és mindenki rácseszett. Most sem azokat büntetnék, aki a gépbe dobálja a gyerekekre kapott pénzt, hanem mindenkit. Persze, a sok hülye szerint, ez így van jól. De ha belegondol bárki is. A gyerek nem csak eszik és iszik. Rá fűteni is kell, és öltöztetni is kell őt. Iskoláztatni is kell, és minden egyéb olyan dologra is költjük a gyerekekkel kapcsolatban a pénzünket, amit nem lehet megvásárolni, kifizetni Erzsébet utalvánnyal. Emlékszik arra Pali bátyám, amikor a gaz, gonosz szocik megszüntettek néhány vasútvonalat? Huhu, mekkora felháborodás volt ellenzéki körökben! Mekkora! Vasútrombolásról, vasútszétverésről beszélt – mit beszélt – üvöltött az ellenzék. Az az ellenzék, aki most szerinte ésszerűsít, és egyetlen tollvonással négyszáztíz járatokat törölt illetve módosított az ország egész területén. Tetszik figyelni a mesteri kommunikációt! Ez nem vasútrombolás, hanem ésszerűsítés! Őrjítő! Egyébként ebben kurva jó a hatalom. A kommunikációban! Úgy letudják a torkunkon nyomni a megszorításokat, hogy még hálásak is vagyunk nekik, hogy így gondoskodnak rólunk. El hisszük nekik, hogy mindenki szemét – szocik, IMF, Unió -, csak ők a tökéletesek. Ők mindent jól és szakszerűen csinálnak, csak hát ugye, a borzasztó gonosz külső tényezők gátolnak minket az előrejutásban. És ha netán már kiborulni látszana a bili, akkor bedobnak valami őrületes baromságot a köztudatba. Hogy az emberek azon csámcsogjanak, és ne a tényleges problémákon. Diplomamunkák megléte, vélt vagy valós bűnök előhozatala, vagy csak egyszerűen rámutatnak valakire, hogy ő miatta tartunk ott, ahol. Most a legújabb sarc, amit igyekeznek majd keresztül vinni, méghozzá úgy, hogy örüljünk neki, hogy csak ennyit kell majd fizetnünk! A telefon, internet és sms adó. Ez most Magyarország! Csökkenő munkahelyek, letargiába esett emberek, gyatra egészségügy, beteg oktatásügy, és adó, adó, és megint csak adó, megfejelve a különféle büntetésekkel. Semmi másról nem szól az életünk, csak arról, hogy kegyetlenül megsarcolnak minket. Ha már nem megy a munkahelyteremtés, akkor azoktól kell beszedni több pénzt, akik még állnak a lábukon, és még van munkahelyük. Fizess adót a szar béred után! Fizess adót a különféle vásárolt áruk után! Fizess adót az igénybevett szolgáltatások után! És most, ha telefonálsz! Fizess adót! Ha sms-t küldesz! Fizess adót! Ha internetezel! Fizess adót! Mindegy, hogy mit csinálsz, mit teszel, fizess! Aztán ha túl léped a sebességhatárt! Fizess büntetést! Egyébként, ha vagy olyan hülye, hogy úton vagy, akkor fizessél már útadót is! És ha már befizettél minden adót, akkor fizess büntetést. Mert a büntetés is a nagy közösbe folyik be, amit aztán…. no de ebbe ne menjünk bele, mert feljelentenek. Persze, azt is meg kellene büntetni, aki mondjuk az útjavítás előtt kitett lassító táblákat a levonulása után nem szedi be. Mert azért röhej, hogy magyarázat nélküli harmincas és negyvenes táblákkal vannak kicölöpözve az országutak. Ugyanakkor nem büntetik, vagy csak kevésbé büntetik az utakat szétbarmoló, túlsúlyos sóderszállító kocsikat. És nem büntetik azt a rendőrt sem, aki a biztonsági öv bekötése nélkül telefonál vezetés közben. És nem büntetik meg azt a képviselőt sem, aki ész nélküli szavazásával hozzájárul egyre mélyebbre süllyedésünkhöz. Ahogy nem büntetik meg azt a tárcavezetőt sem, aki tehetségtelen intézkedéseivel egyre mélyebbre nyom bennünket a ganéba.  Szóval egyre cifrább és igazságtalanabb világot élünk, drága Pali bátyám. Azt mondják, a jövő elkezdődött! Nem kérem! A múlt még nem fejeződött be! 

Kézcsókom Margit néninek!

A Zsoci azt mondta, jön a szar adó. Ezt majd úgy vetik ki, hogy ráterhelik a klotyópapírra. Szóval nem azt nézik majd, hogy hány kilót szarsz, hanem azt, hogy hány métert törölsz.                 

