Szabó István
Kedves Pali bátyám!


Jött ám a jó hír, hogy uralkodó pártunk előzetes regisztrációhoz kötné az eljövendő választásokon a szavazati jogot. Csak az voksolhatna, aki előzőleg jelzi, regisztrálja magát, hogy hol, melyik körzetben szeretné az urnába dobni szavazatát. Persze, ezzel semmi probléma nincs, helyén lenne a dolog, ha azt nézem, hogy az elmúlt választásokon mennyi átszavazás történt, csakhogy… Felröppent egy olyan hír is, hogy aki regisztálja magát, és valami oknál fogva mégsem menne el szavazni, az bizony büntetést kap. Ez a büntetés lehet pénzbüntetés, vagy egyéb. Az egyébről nincs hír, de feltételezem, vagy deresre húzzák az illetőt, vagy politikai átképzésen kell részt vennie, vagy egész egyszerűen ki kell olvasnia szeretett kedves vezetőnk néhány könyvét. Vagy ami még ennél is rosszabb, az eddigi összes vezetőnk írásait kell megismernie, vagy tollbamondásos alapon lejegyzetelnie. Bárhogy is lesz, ez a bünti dolog a régi pártérát idézi. Ott volt szokás a szavazz rám – hisz nincs más választásod –, és ha netán nem teszed meg, akkor minimum csúnyán nézünk rád, és nem lehetsz a párt tagja. Azzal még nincs is gond, sőt, jó hír, hogy nem lehetek a párt tagja, no de ez a csúnyán nézés! Hm. Hisz ha ők csúnyán néztek, néznek… akkor jól vigyázz! Illetve vigyázzak, mert még pénzt is kell fizetnem ostobaságomért. Arra leszek kíváncsi, mi lesz azokkal, akik nem regiznek előre, mivel a tökük tele van a politikai helyzettel, meg úgy mindennel, és kurvára nem akarnak szavazni. Sem ezekre, sem másokra, hisz egyik kutya, másik eb. Tudni fogják kik ők, hisz ott van előttük a választási névjegyzék, és csak összehasonlítják a kettőt, és máris látják, hogy Zsoci például nem akar. Zsoci persze azt mondja majd, ha netán meg áll a háza előtt a nagy fekete autó… jaj de buta vagyok, az nem ez a történet, hisz Zsoci nem Pelikán elvtárs…. vagy igen? Szóval nem tudom mi lesz. Kész, összezavarodtam. Összezavarodtam, mint az is, aki ezt az egész baromságot kitalálta, és demokratikusnak találja. Vagy tálalja? Mondom, hogy zavar van a fejemben, no. Ja, lent voltam Agárdon. Pali bátyám! Ha látott már lepukkant helyet! Tavaly sem volt semmi, de amit az idén tapasztaltam! Hónaljig ér néhány helyen a parlagfű, a hajdan menőnek számító popstrand az enyészeté, a lángosos meg a hurkás zárva. Persze, ez baj, legalábbis az ÁNTSZ szerint. A fürdőzők zombi módra, mosolytalan arccal pancsikolnak a húgy meleg vízben. És kurva kevesen voltunk. Valószínűsítem, hogy gazdasági szabadságharcunk következtében ragyogóan élő honfitársaink a külföldet választják, ha szabadságra mennek, és netán nyaralni akarnak. Mit tetszik mondani? Hogy polgártársaink szarul élnek, és nem nyaralnak? Ugyan már, ez baromság! Hisz mindenhol azt olvasni, hogy most aztán olyan, de olyan jól megy sorunk, mint már nagyon régen nem. Itt vagyok például én. Jól tudja Pali bátyám, hisz már megírtam néhányszor, hogy több helyen kell melóznom, hogy azt az egy reszit kifizessem. Ó nem, nem nyaralni akarok abból a sok pénzből, amit összeharácsolok! Frászt! Csak úgy kifizetni azt a fránya rezsiköltségemet, hogy a hónap utolsó két napján is legyen a srácoknak meleg étel az asztalon. Igen, Pali bátyám, jól tetszet hallani! Asztalunk is van. Bizony, bizony, már arra is fussa. Fa asztal. Igaz egy kicsit billeg, egy kicsit dülöngél, de a mienk. Jaj, mit hallottam a minap! A békávé – tetszik tudni, az a cég, amelyen keresztül a gonosz szocik kilopták a sok pénzt – szóvivője azt mondta: - egy nemzetközi bűnbanda lopja a vezetékeket, és az abból kivont rezet – most tessék megkapaszkodni – Kínában értékesítik. Hoppá, Pali bátyám, hoppá! Előttem van a kép. Lakatos Pajszer alkudozik a vágott szeműekkel: - dikk má, ne csinájjad má tesvír! Há ez ríz! Meg van ez, nyóc kiló is! Aggyá írte hat ezret, oszt a tijjed! – az üzlet megköttetett, a sárga kofferba süllyeszti a rezet, oszt uzsgyi! Meg sem Pekingig, ahol hatalmas lóvét kaszál az ügyleten. Ilyen egy baromságot! Hogy a francba mondhat egy szóvivő ilyen ökörséget. Nemzetközi bűnbanda, meg Kína! Persze, elképzelhető, hogy létrehoztak egy szindikátust, ahol ölésre kiképzett jakuzák hosszú létrákkal felfegyverkezve járják a budapesti éjszakákat. Lesik az egyre ritkábban járó villamosjáratokat, és ahol negyven percen belül nem jön szerelvény, ott másznak, vágnak, és rezet vonnak kifelé. De csak azért, mert olyan ritkák a jártok, hogy azt hiszik a szerencsétlenek, holtvágányon vannak, és senki sem keresi azt a pár vezetéket. Persze, holt az a vágány, csak épp az egész békávé rajta van. Megint ölik bele a lóvét a cégbe, az meg sebes ütemben elfogy. Ahogy mondani szokták, minden pénz kevés nekik. Még szerencse, hogy most nem azért fogy, mert kilopják valakik, hisz arra csak a gaz, gonosz szocik voltak képesek. Apropó, lopások. Azt tetszett hallani, hogy a lopások kivizsgálásával megbízott kormánybiztos, már nem kormánybiztos! Ráadásul sorban csukják be az általa megnyitott aktákat, mondván, nem történtek bűncselekmények. Még a nagy port felvert velencei kaszinó beruházás büntetőeljárása is megfeneklett. Legalábbis, ami a főbűnös karóba húzását illeti. Szóval, ezek igen érdekes és tanulságos dolgok, mert az ember fia sosem tudhatja, hogy mi folyik a háttérben. Tényleg nem történtek bűncselekmények, és nincs mit vizsgálni? Vagy történtek, csak valami oknál fogva, valakik elsikálják azt? Vagy történtek, de akik netán vizsgálódnak, azok sokkal sárosabbak a vizsgáltaknál, és kéz kezet mos alapon eddig jutott a dolog? Bárhogy is van, én csak egyet tudok. Sok milliárd forint kiment ezekre a vizsgálatokra az adófizetők pénzéből, látszólag eredménytelenül, feleslegesen. Mint ahogy felesleges azt szajkózni, hogy szeptembertől kötelező a mindennapi tornaóra az iskolákban. Hisz tudja mindenki, ez úgysem lesz betartva, mert majd matek és egyéb órák kerülnek a torna előterébe, mint eddig is. Hogy miért? Mert olyan nagy a tananyag, hogy kénytelenek a pedagógusok ezt a megoldást választani, meg amúgy is. A kutya sem ellenőrzi, valóban tornáznak, vagy csak megint agytornáznak a gyerekek.   

Kézcsókom Margit néninek!

A Zsoci azt mondta, ő bizony regisztrál majd, és elmegy szavazni. Arra szavaz majd, aki keveset ígér, és sokat tesz. No, nem ránk tesz, hanem értünk tesz. Mondtam neki, aztán majd felriadsz, ijedten kipattansz az ágyból, bevered a fejed, és narancssárgában látsz mindent. Azt mondta, az lehet, de ne én mondjam meg neki, hogy milyenben lásson majd mindent. Mondtam neki, oké, majd megmondja más.
   

