Szabó István
Kedves Pali bátyám!



Ön szerint a szervezők találnának még legalább ezer, a kormányt és gazdaságpolitikáját éltető békés felvonulót? Naná, hogy találnának! Hogy a fenébe ne, hisz agymosottá váltunk, akárki meglássa. Hisz mi mással lehetne magyarázni azt a tényt, hogy május elsején, a munka ünnepén, több tízezres tömeg arra volt kíváncsi, miként vonul, robog, száguld egyetlen egy forma egyes autó a belváros aszfaltján. Micsoda ötlet! Zárjuk le az egész belvárost, rengeteg pénzért hozzuk ide a cirkusz egyetlen darabját, de csak azért, nehogy a kevésbé szimpatizánsok ott vonulgassanak. Természetesen ők is ünnepelhetnek, vonulhatnak, csak épp látókörön, no és a belvároson kívül. Hisz a belváros a sporté. És drága Pali bátyám, bejött az ötlet! A városrészt lezárták, az emberek odamentek, és bámultak, a tévékamerák felvonultak, és közvetítettek. Gondolja el kedves bátyám, mindezt egyetlen autó kedvéért. Hihetetlen! Igen, mondják, hogy a tévé-szennycsatornákból kitóduló mocskot is előszeretettel nézik az emberek, no de ezt! Elképesztő! És mindenki boldog volt! A szponzor, hisz minden valamirevaló odalátogató, néző, az ő reklámját bámulhatta. A forma egyes istálló, hisz szintén magát, no és járműparkját reklámozhatta. A királyi tévé, hisz ez volt talán az utóbbi évek legnézettebb műsora. No és persze az odalátogató is boldog volt, hisz ha nem lett volna az, akkor már az első motorbőgés után sarkon fordul és hazamegy. Tulajdonképpen ebben nem kellene politikát keresni, mert nincs is benne politika. Mint ahogy a békemenetben sem volt, hisz az spontán szerveződés volt anno. Persze, mindezt arra vezetem vissza, hogy pokoli jól élünk, gazdasági szabadságharcunknak köszönhetősen. Ja, hogy most kivet a kormány néhány új fajta, mindnyájunkat érintő adót! És? Bírjuk, nem? Mi, kisemberek, mindent bírunk. Főleg azt, amikor mossák az agyunkat. Hisz ez is a régi kormány miatt van! A gaz, gonosz vörösök úgy eladósítottak bennünket, hogy nincs más választásunk. Néha kiáll valaki, aki feltétlenül ért hozzá, és felkiált! A gaz, gonosz miatt történt mindez! Vagy épp azt mondja, a nyugdíjkasszák elúsztatták! Vagy épp azt, hogy minden úgy történik, ahogy mi azt akarjuk! Sem, az IMF sem az Unió nekünk bizony nem parancsol, sőt! Az IMF a barátunk, az Unió pedig, hm…. olyan, amilyen, de mi nem haragszunk rájuk, megértjük őket. Csendben jegyzem meg, jó másfél éve az IMF az ellenségünk volt, akit szinte bottal vertünk ki innen, az Unió pedig…. No azt inkább nem kommentálom, de ha valaki nem szenved agysorvadásban, az emlékszik. És míg a jó nép, forma egyes cirkuszt bámul, addig suttyomban ismét megadóztatják az adót! És ez ellen senki sem szól egy büdös szót sem. Senki! Ezt miért mondom, azt tetszik kérdezni? Azért mert a telefonadó percenkénti két forintjára majd még ráteszik az áfa-t is. Ugyanúgy, ahogy a benzin adójánál, és sok más adónál is. Csak erről épp nem dumálnak. A tisztességes persze az lenne, ha az áfával feldúsított percdíjra menne rá a két forint, ha már kivetik, és azt fizetjük csupán. De nem! Fizess magyar, és gebedj bele! És ha még ez is kevés lesz, és gyanítom, hogy kevés lesz, akkor majd kitalálnak még valamit, és majd megint valamit. Mert ha nem működik a munkahely teremtése, akkor megoldják másképpen. Hisz a tervezett adóbevételeknek, ha törik, ha szakad, be kell folynia. Naná, hogy ezt nem a barátunk és szövetségesünk követeli meg! Hogy követelné, akkor, amikor gazdasági szabadságharcunkban kivívtuk teljes függetlenségünket. Nem, dehogy. Ezt csak úgy, a magunk virtusából tesszük! Hadd bosszantsuk már fel saját magunkat, hogy egyre nehezebben jövünk ki a kevésből! Nem igaz, drága Pali bátyám! Még szerencse a szerencsétlenségben, hogy országgyűlési képviselőink – a jó Isten áldja meg őket – legalább a saját fizetésüket értékálló szintre tudták emelni. Persze, nem csak a fizetést, hanem az ellenszámla nélkül felvehető egyéb juttatásaikat is. Pali bátyám! Ha valaki a magánszférából nem ad számlát a szolgáltatásért, vagy egyéb másért átvett pénzről, azt kőkeményen megbünteti a NAV. Képviselőinknek nem kell számlát adniuk, mondjuk, a lakhatási hozzájárulásukról. Vagyis, ha a vidéki képviselő mondjuk Pesten bérel egy lakást – szeretőnek, esetleg ott aludni, vagy bármi másért -, akkor neki nem kell számlával az erre költött pénzt ellensúlyozni. Igen ám, de akkor a főbérlő sem vallja be ezt a pénzt, vagyis, erősödik a fekete gazdaság. Vagy rosszul mondom? Ettől nem erősödik, mert ők csinálják? No mindegy, ne szólj szám, nem fáj fejem. Jobb is, ha nem fáj, hisz most olvastam, hogy rendesen megfaragták, és a jövőben is faragni fogják a gyógyszer támogatási rendszert, ami odavezethet, hogy néhány gyógyszergyár kivonul esetleg a magyar piacról. Félreértés ne essék, nem a gyógyszer gyártókat sajnálom, hanem azokat a betegeket, akik a drágaság miatt nem tudják megvenni fontos gyógyszereiket. Bezzeg a közlekedési vállalatot mentegetik. Folyamatosan, sok milliárddal. Amikor ugyanezt a szocik csinálták, zúgolódott de rendesen az akkori ellenzék. Persze, a szocik ki is lopták a pénzt a cégen keresztül. Még szerencse, hogy most erről szó sincs. Itt nincs lopás, csak mentés. A mi érdekünkben, a főváros érdekében. Ezen érdekek figyelembevételével vezetik majd be a dugódíjat, emelik a gépkocsik, és egyéb járművek vizsgadíját, a csatorna és más díjakat. A gáz ára egyelőre nem emelkedik. Minek is emelkedne, amikor nincs fűtési szezon. No majd akkor. Ha akkor sem, akkor nem tudom, mi történik, hisz az energiaszolgáltatókat is megakarják valamilyen formában adóztatni. És persze azt kötve hiszem, hogy az adót nem számlázzák tovább. Tudom, nem tehetik, de azért mégis megteszik, hisz mindig, mindent a végfogyasztóval fizettetnek ki. Szóval drága Pali bátyám, egyre nehezebb az életünk. Egyre kiszolgáltatottabb, egyre rosszabb helyzetbe kerülünk. Úgy látom, hogy a nagy csinnadrattával felvezetett rendszerváltozás után huszonhárom évvel, nemhogy javulna, hanem egyenesen romlik a helyzetünk. Nincstelenség, kilátástalanság, reménytelenség! Ez telepedik vállainkra, és ez az, amit gyermekeink is kőkeményen megéreznek. És tökmindegy ki van kormányon! Mi, kisemberek, mindig szívni fogunk! És akkor még a legfontosabbról nem is beszéltünk drága Pali bátyám! A legfontosabbról, amivel minden média az első helyen foglalkozik! A legfontosabbról, melyre, ha megnyugtató választ kapnánk, tán hatalmas fordulatot venne szomorú életünk! Vajon hová tűnt Gyurcsány Ferenc dolgozata? 

Kézcsókom Margit néninek!

Azt mondta a Zsoci, úgy hallotta, hogy mindenkit felszerelnek lépésszámlálóval, és bevezetik a lépésadót. Azt mondta, ha megteszik, akkor ő bizony lelép. 



 

