Szabó István
Kedves Pali bátyám!


Itt a Nemzetgazdasági Miniszter úr harmadik megszorító – jaj, mit is beszélek(!) -, szóval, harmadik kiigazító csomagja. Ebben kiigazítja a kiigazítandókat. Igazít egyet a nyomoron. Most aztán örül ám az a négyszáz ezer, aki október 23-án Béke menet néven szimpátiatüntetett a felső vezetés mellett. Hogyne örülne, hisz ismét huszáros fityiszt mutattunk a csúf, gonosz Hókuszpóknak. Akarom mondani, IMF-nek! Csak nem gondolják, hogy a magyaros virtus benyeli majd, és úgy táncolja a csárdást, ahogy ők fütyülik. Rossebet! Mi megmutatjuk a világnak, hogy tíz millió szabadságharcos nem tököl! Kimegyünk az utcára, és kiállunk választott szar életünk mellett! De ki ám! Nem kell a pénzetek szemetek, inkább éhen döglünk! Legalábbis, azon feltételekkel nem kell, ahogy ti gondoljátok odaadni. Majd mi magyarok megmondjuk, milyen feltételekkel vesszük igénybe! Ha nektek ez nem felel meg, akkor menjetek máshová a bűnös, büdös pénzetekkel! Miért nem értitek meg, hogy gazdasági szabadságharcunk lényege, a gazdasági függetlenség elérése! És ha ti bele is pusztultok abba, hogy nem kell a pénzetek, mi megmutatjuk, hogy igenis, egymillió munkahely megteremtésével talpon tudunk maradni. Mit talpon! Már most talpon vagyunk, és száguldunk gazdaságilag! Képzeljétek el gonosz pénzemberek, mi lesz, ha tényleg megteremtjük azt az egymillió nyüves munkahelyet! Ti ebbe belefogtok pusztulni! De tudjátok mit! Köztünk legyen szólva, már arra sincs szükségünk, mert igenis, minden rendben van velünk, nálunk. Gazdaságunk száguld, az állampolgárok vidámak, derűsek, és bármikor kiállnak a kormány mellett, még szimpátiatüntetés formájában is. Apropó, szimpátiatüntetés. Maga szerint drága Pali bátyám, demokráciában szoktak szimpátiát tüntetni a kormány mellett? Ez nem csak diktatórikus országokban szokás? Egyébként bárki is bármit mond, az ellenzék tüntetésén viszont csak pár ezren voltak. Tehát, még mindig a kormánypárt a nyerő. Mit tetszik mondani? Azt ne feledjük, hogy otthon marad majd kilenc és fél millió! Na és! Lehet, hogy ők a politikailag bizonytalanok. Vagy biztosak, csak épp nincs annyi bőr a képükön, hogy kiálljanak szabadon választott eszméjük, vagy politikai pártjuk mellett. De az is lehet, hogy megcsömörlöttek az elmúlt huszonhárom év alatt, és a tökük tele van a gusztustalan ígéretekkel, és a politikai pártok szemenszedett tolakodásával. Mert igen drága Pali bátyám! Ezek a felkapaszkodni és gazdagodni vágyó tisztelt hölgyek és urak egykor befurakodtak életünkbe, tönkreteszik életünket, és szemenszedett hazugságokkal traktálnak bennünket. Mi meg nyeljük, mint kacsa a nokedlit. Tudja Pali bátyám milyen drága most a nokedli? Vagy a kenyér, vagy épp a felvágott? A húsról, gyümölcsről, zöldségféléről nem is beszélve! Még a majmolt nyugat áraihoz képest is drága! A fizetésünk mértékéhez pedig méregdrága! A szolgáltatások áráról pedig most nem is beszélek. Vagy tudja mit! Beszélek, hisz megint a szolgáltatókat akarja külön adóval sújtani a kormány. Persze, azt hangsúlyozzák, hogy az új adó nem ruházható át a fogyasztóra, de ezt hogy akadályozzák meg? Nézzen meg már valaki nálam okosabb ember egy nyomorult villanyszámlát, vagy gázszámlát. Egész nyáron nem volt gázfogyasztásom, csak a minimális, mégis több mint négyezer forintot számlázott a szolgáltató. Ezt is joulban, hogy ne tudjam miről is van szó. A villanyszámlában meg ott van a különféle tömbösítés, meg egyéb hókuszpókuszok, úgy, hogy a fogyasztónak fingja sincs, miről beszélnek. Szóval, ha odatesznek a számlába egy idegen szavas valamit, vagy megemelik ennek vagy annak a díját, azt a fogyasztó észre sem veszi. Tehát jobb, ha belenyugszunk abba az apróságba, hogy a cégeket sújtó újabb adók is valószínűleg, minket terhelnek majd. De ez legyen már természetes egy gazdasági szabadságharcban, hisz szabadságharc nincs áldozatok nélkül. Csak épp nem mindegy, ki hozza ezeket az áldozatokat. Speciel, én is, és a családom is már kurvára unja az áldozathozatalt. Miért mindig a kisemberek, és az ő gyerekeiknek kell, hogy áldozatul essenek a dilettáns döntéseknek. Persze, ezek „Nemzetmentő” döntések, és a hosszú távú gazdaságpolitikát hivatottak szolgálni, csakhogy!!! Úgy gondolom elég hosszútáv volt az elmúlt huszonhárom év! És a különféle megmentő meg mittudomén milyen mentő csomagoknak köszönhetőn, szép lassan mindent elbukunk. Valaki azt mondta, a kezdet volt rossz. Én ezt úgy mondanám, a 89-ben bekövetkezett kezdet, kurva rossz volt! Az akkori kormányok által levezetett szabadrablás, értékeink egymás közti felosztása, majd az esztelen kárpótlás intézménye a lehető legrosszabb nyitány volt, ami sújthat egy épülő demokráciát. És azóta csak csúszunk egyre lejjebb és lejjebb, minden hangzatos ígéret ellenére. Természetesen nem vonom kétségbe az igyekvő jó szándékot, amit minden vonalon igyekeznek megerősíteni bennünk, de! Nem kellene hülyének venni az emberek többségét. Azért mert nem szólunk látványosan, autókat borogatva, üzleteket felgyújtva, azért tudjuk ám, hogy mi folyik körülöttünk, velünk! Morgolódunk, egymás közt suttogunk, mert azt mondják, még a falnak is füle van. Tudja Pali bátyám, mikor beszélték ezt az emberek? Persze, hogy tudja. És az nem demokrácia volt. De ez most az. Ez a nagy, magyar demokrácia. Minden gazdasági kiigazításával, politikai csűrés csavarásával, és látványos ígéretével együtt. Aztán arra is rájöttem itt csendes téli estéim közepette, hogy miért jó nekünk magyaroknak az Unió. Ennek egyszerű, prózai oka van. Le lehet kommunikálni, hogy azért van ez meg az a megszorítás, akarom mondani kiigazítás, mert az Unió ezt várja el, vagy épp követeli meg tőlünk. Aztán ha netán minden gazdasági függetlenség, szimpátiatüntetés, meg szabadságharc ellenére mégis igénybe vennénk azt a csúnya IMF hitelt, onnan kezdve minden megszorítást, kiigazítást a pénzintézet nyakába lehet majd varrni. Mert azt ne feledje drága Pali bátyám! Kormányunk jó, kormányunk csak a magyar emberek érdekeit képviseli, és az általunk megtapasztalt negatív hatások csakis a külső tényezőknek köszönhetők. Vagyis, szép lassan előjön a nyúl effektus! A nyúl különféle hazugságok és ígéretek halmazával befészkelte magát az oroszlán bizalmába. Aztán nőtt az a bizalom, terebélyesedett a barátság. Egy napon a nyúl elszemtelenedett, és beleharapott az oroszlán farkába.            

Kézcsókom Margit néninek!

A Zsoci azt mondta, megvilágosodott az elméje, és éjszakai tüntetést szervez a sötétség mellett.  

   

