Szabó István
Kedves Pali bátyám!


- Nagyon jó évet kezdünk – mondotta volt a Miniszterelnök úr – hisz béremeléssel és rezsicsökkenéssel köszönt ránk a 2013-as esztendő. Hohó, Pali bátyám, hohó! Erre én csak annyit mondok. Ha fele annyira jól sikerült volna kormányunknak életszínvonalunk javítása, mintamennyire sikeresnek mondhatják kommunikációjukat, akkor közepesen jó életet élhetnének a kisemberek. Nem jót, csak közepesen jót! Hogy mi a különbség, azt tetszik kérdezni? Mit tudom én, hisz nem élek közepes színvonalon, a jót meg még elképzelni sem tudom. Annyit tudok csupán, hogy az elmúlt évben ígértek és lekommunikáltak egy csomó olyan jónak tűnő zagyvaságot, ami nem volt jó ugyan… illetve. Ez így, ebben a formában nem igaz. Mert igenis jó volt – legfeljebb a magamfajta ökörnek nem tetszett – hisz az utcára vitt, és a kormány melletti tűntetésre sarkallott jó néhány százezer honfitársamat. Még szerencse, hogy én nem vallom azt a szemléletet, amit politikusaink java, hogy aki nincs mellettünk, az ellenünk van. Én azt vallom, aki nincs velem, az nem tudja, mit csinál, mi történik vele, körülötte. Azt elvakítja a politikai szerelem, ami rosszabb mindennél, hisz barátok és családok elszakadásához vezethet. De nevezhetem egyszerű parasztvakításnak is azt, amit vezető politikusaink művelnek, ha ezzel nem sértenék meg, sok, tanult parasztot. Jut eszembe a közmű adó, mely szerelmetes gazdasági miniszter urunk tanult agyából pattant ki. A közműszolgáltató cégek, január 1-től, a birtokukban lévő, általuk üzemeltett minden közművet szállító vezeték, cső, vagy egyéb berendezés után, méterenként 125 forint közműadót kötelesek befizetni a költségvetésnek. Ezzel talán még semmi gond sem volna, hisz rendesen pumpál minket mind a gáz, mind az áramszolgáltató, de! Mi van akkor, ha ezt a horribilis összeget nem tudják, vagy nem akarják a cégek kigazdálkodni? Netán ezt is ránk, fogyasztókra verik majd, mint a tranzakciós adót a bankok? Hallottam ám frakcióvezető úr kijelentését a tévében, hogy ő sem fogadta ám el a tranzakciós adó rátörténő kivetését, és ezt a döntését tudatta is a bankjával. Persze, el is hiszem neki, de! Valahogy úgy lett az egész megfogalmazva, hogy mindenki felmondhatja azt a fránya banki szerződését, ha kifizeti a bank felé fenn álló tartozásait, meg az egyéb ezzel járó költségeit. Vagyis, aki a bank fogja, az a bank fogja marad, míg él. Elképzelem, hogy a közüzemi adó is erről fog szólni. Nyugodtan mond fel hülye magyar, legfeljebb nem lesz vized, gázod, netán villanyod. Szóval gáz az egész, hogy mennyire ökörnek néznek kedves mindnyájunkat. Egyébként beszéltem néhány vízműnél dolgozó barátommal, és ők egyenesen kétségbe vannak esve a közműadó miatt, mert az a hír járja, ha nem tudják másképpen kigazdálkodni, csak elbocsájtással, akkor elbocsájtások lesznek. Szóval azt gyanítom, ismét belefutunk egy gyalázatos évbe, mely nem sok jóval kecsegtet a magamfajta csórókra nézve. Képzelje, a lányom úgy határozott, hogy Sopronban tölti a szilvesztert a barátainál. Kimentünk reggel 8.35-kor a kunszentmiklósi vasútállomásra. Ahogy beléptünk az épületbe, olyan lett minden, mint egy kommunista rémálom. A pénztáros hölgy háttal ült az ablaknak és telefonján magánbeszélgetést folytatott. Csak jelzem ez általában így megy a Kunszentmiklósi vasútállomáson. Az utasok türelmesen várakoznak, mert a pénztáros vagy nincs a helyén, vagy ott van, de mindennel foglalkozik, csak épp jegyet nem ad senkinek. Még akkor is szinte könyörögni kell neki, amikor hat perc van vonatindulásig. No, most is ez történt, sőt, még a mi k…va anyánk volt, hogy utazni akarunk. A lány gyorsvonattal ment – indulás 8.50-kor -, a menetrendszerinti érkezése pedig délután kettő körül volt várható. Frászt! Felsővezeték szakadás miatt – amit már az indulásnál is tudtunk, no, nem az állomáson mondták, a rádióban hallottuk -, délelőtt 11.20-kor még a Kunszentmiklóstól negyven kilométerre lévő Soroksár állomáson vesztegelt. Tetszik érteni? A magyar gyorsvonat röpke másfél óra alatt megtett negyven kilométert, majd elakadt, nem volt mivel tovább menni. Se vonatpótló vonat, se vonatpótló busz, se egy délceg, vonatpótló vasutas, aki az ölébe vegye az utasokat, és arrább vigye őket, mondjuk a célállomásig.  Vagy legalább egy szekér, vagy lőcsös kocsi, vagy mittudomén, ha már ilyen magas a MÁV színvonala! De semmi. Ott ültek, álltak, és vártak. Végre jött egy vonat 12.00-kor, ami tovább vitte őket. Ilyen előzmények után természetesen az összes csatlakozását lekéste, gondolom nem egyedül volt ezzel, és csak a jó Isten a megmondhatója, mikor fog Sopronba érni. Mikor e sorokat írom, déli tizenkét óra harminc perckor, még a Keletiben vesztegel, és várja a csodát. Mindezért az utazásért a MÁV diákigazolványra 5380 forintot fizettetett ki vele. És ez megy szinte az egész országban. Hülyének néznek bárhová is lépek, teszek vagy tennék valamit, esetleg bármit is elintézni szeretnék. Ami a legfájóbb, azok néznek, vesznek a legjobban hülyére, akikre rábíztuk az országot, akik azért ülnek ott, hogy kivezessenek bennünket a gané halmazból, ahová, ha jól belegondolok, ők vittek bele. No, nem a mostaniak, hanem azok, akik ott ülnek 89 óta. Vagyis ezek is, és azok is. Mind! Egyik sem különb a Deákné vásznánál, amit már ugyanúgy elloptak, feldaraboltak és szétosztottak egymás közt, mint mindent, ami érték volt ebben az országban. Ez az egész, egy nagy, közös túró, ami ráadásul romlott már és épp ezért rohadt büdös. Ez az ő túrójuk, csak egy a bökkenő! Velünk etetik meg hosszú évek alatt, nem foglalkozva azzal, hogy belefájdul a hasunk. És mi meg csak esszük és esszük, néha kimegyünk az utcára, és azt skandáljuk, kérünk még! Hát most komolyan Pali bátyám! Mi vagyunk a hülyék, vagy csak én egyedül?

Kécsókom Margit néninek!

A Zsoci azt mondta, ha nem figyelünk oda, akkor majd kivetik az égiekre a napfény adót, amit borús időben felvált a felhőadó. Azt, ha az égiek netán nem tudják majd fizetni – és gyanítom, hogy nem tudják -, akkor tovább terhelik ránk, nap alatt, felhő alatt állókra. Csak ugye, egyre kevesebb a napsütés, és ismét jön a ború, ami azért valljuk meg, de őszintén! Igen csak rossz közérzetet kölcsönöz mindenkinek. 






              

