Szabó István
Kedves Pali bátyám


- Tájékoztatást kapott szerda – szeptember 05. - este a Sárváron ülésező Fidesz–KDNP-frakció a kormánytól a Nemzetközi Valutaalap feltételeiről. A listán szerepel a nyugdíjak csökkentése, nyugdíjkorhatár-emelés, családi pótlék csökkentése, személyi jövedelemadó-emelés, privatizáció, utazási kedvezmények csökkentése, bürokrácialeépítés, valamint általános, értékalapú ingatlanadó, de az önkormányzatok kiadásainak csökkentése is rajta van a listán, és emellett még a bankadó eltörlése és pénzjuttatás a bankszférának. – szóval minden szerepel a listán, ami megfelel a kisemberek teljes körű szívatásának. Azért az baromi érdekes, hogy a Tisztelt Házban ülők béréhez és egyéb juttatásához még véletlenül sem nyúlnak, holott… a képviselők személyi asszisztensek bérére fordítható kerete a duplájára nőtt. Vagyis, megint a képviselők családtagjai járnak jól, hisz nem hinném, hogy külsősre bíznák ezt a nehéz, komoly feladatot. Gondolom az asszisztens dolga a napi bevásárlás, a kényes telefonok fogadása, esetleg koszos ing kimosása, vagy tiszta ing vasalása. Feltéve, ha az asszony látja el ezt a roppant nehéz, és felelősségteljes munkát. Visszatérve az IMF követelésekhez. Nem is tudom mit várt a kormány akkor, amikor trónra lépése után pár órával elhajtotta, és nemkívánatosnak minősítette a Nemzetközi Valutaalapot? Aztán mikor látták, hogy bitang nagy a baj, akkor odaálltak kuncsorogni nekik. Még szép, hogy bekeményítenek. Kíváncsian várom a fejleményeket. A nyugdíjkorhatárt már megemelték, viszont ha a nyugdíjakhoz is hozzányúlnának…. meg a családi pótlékhoz is… ráadásul megemelnék az Szja-t… szóval, akkor egyenesen küldenék a süllyesztőbe az embereket, családokat. Persze, mi hülyék még ezt is benyelnénk, hisz biztos, hogy szükséges húzások, mert nem a tulipánosok csinálják. Bezzeg ha ők húznák ugyanezt! Huhu! Lenne ám mongyon le, meg autóborogatás, meg kirakat törés! Ezzel nem a vörösöket védem, vagy a narancsosokat támadom. Ezzel csak jelezni szeretném, hogy sajnos kellőképpen idióták vagyunk mi választók, akkor, amikor arról döntünk, hogy ki döntsön, mondjuk, rólunk, vagy életünkről. No meg azt szeretném, ha egyre többen észrevennék, hogy tök mindegy kié a korona, mert a nép, mindig is nép marad, a rabszolga, pedig rabszolga. Minimálbérért, egyre kevesebbért, de egyre többet dolgozva, - ha van munka - egyre magasabb árak mellett. Persze, most megfogtuk az Isten lábát, munkahelyeket tudunk teremteni. Nem is egyet, százat! Jó, tudom, ez messze van még a beígért milliótól, de kezdetnek nem rossz! Történt ugyanis, hogy valami okoskodás folytán kiengedtük életfogytig tartó börtönbüntetéséből az azeri baltás gyilkost, akit otthon azonnal amnesztiában részesítettek, és nemzeti hőst csináltak belőle. Őrnaggyá léptették elő, és azt mondták neki, Isten hozta őrnagy úr! Mert ő egy hős! Akkor verte agyon katonatársát, amikor az aludt. A hősök már csak ilyenek. Vagy gyáván hátulról támadnak, vagy akkor, amikor a kiszemelt áldozat alszik. Azt kérdezi Pali bátyám, hogy lesz ebből munkahely? Marha egyszerű. Az őrnagy úr vezetésével az azeri haderőn belül megalakul az Első Baltás Hadtest. Mire van szüksége egy Baltás Hadtestnek? Természetesen baltára. Igen ám, de Azerbajdzsánban nem gyártanak a célnak megfelelő, jó minőségű, álmában agyon veri az embert baltát. Hol kell ezt legyártatni? Hát a balta hazájában, ahol is az a remek fegyver készült, amivel hősünk hőssé avanzsált. Vagyis, Alcsút határában felépítjük Közép Európa legnagyobb Balta Gyárát. Ez lesz a KEBAGY. Közép Európai Balta Gyár. Sőt, a kitüntető címek közé is felvesszük a baltát. Lenne Kisbalta, Középbalta, és Nagybalta díj. Ez olyan lenne, mint a többi állami díj, de egy kicsit mégis más. Ezen díjak valamelyikét, csak azok az aktivisták kaphatnák meg, akik kevésbé baltázzák el az elbaltázandókat. Persze, továbbfűzve a gondolatsort, létrehozhatnánk a Fék díjat is, amit csak az országos hírű balfékek kaphatnának meg. Naná, hogy az fogyna a legjobban! Gyanítom, sok miniszter és honatya is a birtokosa lenne. Közben jött a hír, miszerint - "Ezen az áron, így nem" kell biztonsági, pénzügyi garancia a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) és az Európai Uniótól - közölte csütörtökön a miniszterelnök Facebook-oldalán. Hoppá, Pali bátyám, hoppá! Most aztán megint odacsördítettünk a pénzembereknek! Nehogymá’ ők mondják meg, hogy milyen feltételekkel adják azt a kurva pénzt, hát nem igaz! Csakhogy, félek, hogy megint megy a ködösítés, a majd mi megmutatjuk virtus, oszt amikor odakerülünk, csak meghúzzák ismét a gatyaszíjunkat, mint az utóbbi időkben mindig. Mert ha jól belegondolunk, úgynevezett gazdasági szabadságharcunkból sem a legfényesebben jöttünk ki, mi kisemberek, bármit is mond, kommunikál az, akinek ez a dolga. Egyébként az ellenzék azt mondja, hogy az IMF mögé bújva próbál a kormány újabb megszorításokat hozni. Megszorítások, megszorítások, és megint csak megszorítások. Ebben élünk mi felnőttek, és ebben nőnek fel gyermekeink. Mi, felnőttek, attól rettegünk, hogy elveszíthetjük munkánkat, vagy attól, ha meg is tartjuk, a fenemód elszabaduló árak miatt, nem tudunk megélni fizetésünkből. Aztán attól is, hogy mi lesz gyermekeink jövője, akkor, amikor egyre kilátástalanabb az a jövő, egyre nehezebb a mindennapi megélhetés. Tulajdonképpen eljutottunk arra a szintre, amikor annak is örülni kell, ha nem jönnek hírek a különféle médiákból. Mert ha megfigyeli drága Pali bátyám, a magyar embert egyfolytában rossz hírekkel traktálják. És még csodálkoznak, hogy rossz az ország közérzete, és előkelő helyett foglalunk el a különféle betegségek világranglistáján. Úgy mind, depresszió, különféle szív és keringési betegségek, tumor, és még a fene tudja mi minden. Azt elfelejtik a nagy okosok, ha rossz az ember úgymond szája íze, közérzete, akkor minden rosszá válik. Nem megy a munka, veszekedés és gyűlölet szítódik még ott is, ahol talán nem kéne. Családtagok, jó barátok, kollégák között. Savanyú, szomorú az ország, tisztelt hölgyeim és uraim, drága barátaim! És ez nem feltétlenül az állampolgárok hibája! Nem feltétlenül a szülő tehet arról, ha nem tudja valóra váltani saját, vagy gyermekei álmát! Nem a tisztességes adófizető tehet arról, hogy IMF hitelre szorulunk! És nem a dolgozó tehet arról, ha munkahely nélkül marad! Vagyis, nem őket kell folyamatosan büntetni, az ő életüket tönkretéve nem kellene megszorításokat hozni! 

Kézcsókom Margit néninek!

A Zsoci azt mondta, ha rajta múlna, ő bizony megalapítaná az Üssed, Üssed Botocskám üzemet, és termékeit díszcsomagolásban küldené be Országunk Házába. Hátha jobb belátásra tudná bírni a kedves, nagyon tisztelt ott ülőket.          

