Szabó István
Kedves Pali bátyám!


Elérkeztünk gazdasági szabadságharcunk következő állomásához. Ugyanis munkahelyemen jött a körlevél, mely nem azért körlevél, mert kör alakú, és közölte a jó hírt. Az új munkatörvénykönyv értelmében ettől az évtől kevesebb lesz a bérünk a szabadságon töltött időnkre számítva. Vagyis míg szabin leszünk, arra az időre nem jár a szerződésben megállapított bérezés. Hoppá Pali bátyám, hoppá! A főnök jobb keze ismét lesújtott! Ajánlatként odabiggyesztettek egy számítást, hogy kell kiszámolni a fizut, ha az ember arra a förmedvényre vetemedne, hogy a családjával tölt pár napot. Persze még nem volt időm számolgatni, de a kollégáim elmondása szerint csupán pár ezer forintról van szó. Az jó, ha csak pár ezer! De ha csak pár ezer, akkor miért nem kapjuk? Miért mi adjunk? És megint mi, és megint mi! Vajon meddig? Közben magyaros virtussal ismét kitessékeltük az IMF delegációt, mondván, nem úgy akarnak ugrálni, ahogy mi fütyülünk! És nem az a baj, hogy kitessékeljük, hanem az, hogy ezt már sokadszorra tesszük, de mindig visszahívjuk őket. Két dolog lehetséges. Vagy az a félnótás, aki ezt teszi, vagy ismételten félnótásnak néz bennünket, állampolgárokat az uralkodó elit. Ja, jut eszembe! Mivel állami cégnél dolgozom, a nettófizetésem is kevesebb lett vagy nyolcezer hatszáz forinttal. Mielőtt infarktust kaptam volna, közölték, hogy ne balhézzak, majd a jövő hónapban kompenzálják. Jó, majd mondom a közértben, hogy a jövő hónapban kompenzálok én is. Majd akkor fizetem a kenyeret. Kérdésemre, miért nem most kapom a kompenzációt, elmondta valaki illetékes, hogy most jöttek meg azok a kitöltésre váró dokumentumok, mely alapján megállapítják majd, vajon jogosult vagyok e kompenzációra. Tetszik érteni? Késett a doksi. Az internet világában. Amikor csak át kellett volna időben küldeni, letölteni, kitölteni, aláírni, és visszaküldeni. Egyáltalán, micsoda megalázó helyzet, hogy felnőtt, dolgozó, családfenntartó embereknek alamizsnaszerű kompenzációért kell kuncsorogniuk, akkor, amikor sok milliárdot ölünk közpénzekből a kritikán aluli, ócska magyar fociba! Stadionokat építünk bóvli kategóriájú labdarúgóknak! Csak érdekességként említem, hogy a több milliárdért, közpénzekből új stadiont kapó Debrecen a 212. a klubok európai rangsorában. Természetesen pulykapénzt adunk majd a nyugdíjasoknak is, mint biztos szavazóbázisnak. Határokon túl építünk iskolákat, határokon belül pedig nem tudjuk megoldani a pedagógusok beígért béremelését, ugyanakkor tandíjkötelessé akarjuk tenni a felsőoktatást. Na jó, tudom, ez ebben a formában nem igaz, de azért könyörgöm, várjuk ki a végét, mert nem zörög a paraszt... akarom mondani, a haraszt... Persze sorolhatnám napestig a csak nekem nem tetsző döntéseket, de minek! Az én kommunikációm kevés az ő kommunikációjukhoz képest, hisz csak én, kisember érzem azt, hogy hülyére vesznek, és ugyanakkor megaláznak! Igen, megaláznak kedves Pali bátyám, mert örökös kuncsorgásra kényszerítenek! Aprópénzt adnak, tisztességes fizetés helyett, és ha többet akarok, ha szűken bár, de mégis megakarok élni, akkor doksikat kell kitöltenem, hogy a hatalmasságok méltányolni tudják nyomoromat, és némi alamizsnát odavethessenek nekem, kompenzáció címén. Vajon meddig tart még az ámokfutás? Mert érzéseim szerint ez már nem arról szól, hogy a gépet felhúzzuk a mélyrepülésből! Vagy ha igen, akkor mi, kisemberek nem azon a gépen ülünk, aminek sorsa az emelkedés, hanem... Maga szerint Pali bátyám, háború van? No csak azért kérdezem, mert Gyulán ismét Békemenetet szerveznek az arra hivatottak. Ha háború van, amiről én személy szerint semmit sem tudok, akkor érthető a Békemenet. De ha nincs háború, csak épp elméjűnek nem nevezhető döntésekkel elért feszültségkeltés ember és ember között, akkor könyörgöm, nem lehetne, mondjuk valami olyasmire átkeresztelni, hogy Elégedett menet. Mert aki ott van, és büszkén vonul, az bizony elégedett kell, hogy legyen. Az a néhány tízezer. Jó, legyen néhány százezer. És mi van a többivel? Aki oda nem megy, mert Békemenetben, békeidőben nem vesz részt, meg egyébként is. Kurvára elégedetlen. Ők szintén pár százezren, vagy annál is többen, ők hova menjenek? Velük törődik valaki? Persze, hogy törődik! Törődnek velük a különféle ellenzéki politikusok, akik éhségmenetek szervezésében lelik örömüket. Egyébként az éhségmenetek szintén zavarosnak tűnnek számomra. Tudja, nekem minden zavaros, mely mögött politikusok állnak.  Zavaros, mert önös érdekek vezérlik őket. Tudja Pali bátyám, politikusainknak és udvartartásuknak nem különféle tiltakozó vagy épp Istenítő meneteket kellene szervezniük, hanem a megoldáson kellene gondolkozniuk, sőt! Nem is gondolkozniuk, hanem már tenniük kellene! Tenniük azért, hogy a lassan huszonnégy éve végrehajtott rendszerváltás kisemberei, ne állandó szenvedői, áldozatai legyenek a politikai cirkusznak, az önös pártérdekeknek. Mert mind a béke, mind az éhségmenet nem más, mint ravaszul kitervelt, manipulatív politikai cirkusz. Azt hallotta drága Pali bátyám, hogy a legújabb kutatások szerint a munkahelyi stressz okozhat komoly testi és lelki panaszokat, de daganatos betegség kialakulásában nem játszhat szerepet. Ebből is látható, hogy micsoda veszélyeket rejt magában az a tény, ha valaki munkára adja a fejét. Már csak arra lennék kíváncsi, hogy mekkora lelki illetve testi panaszokkal járhat az, ha valaki hosszú hónapok, netán évek szorgos keresgélése után sem talál magának munkát? Vajon azt kutatja e valaki, hogy az egzisztenciálisan önhibájukon kívül lecsúszott, munkanélkülivé vált állampolgárok milyen lelki illetve szervi bajokkal kínlódnak hónapról hónapra? Valószínűsítem, hogy ilyen kutatások pillanatnyilag nem annyira léteznek. Pedig az utóbbiak többen vannak, és betegebbek, mint a dolgozó kisebbség. Tudom Pali bátyám, én is hallgatom a híreket, és tisztában vagyok azzal, hogy most jóval többen dolgoznak, mint egy esztendeje. Többen és többet dolgoznak, jóval kevesebbért, mint mondjuk tavaly, vagy előtte. Vagy kevesebben kevesebbért? Tudja a jó fene, hisz ahány statisztika, annyi féle. Meg különben is. Miért ne hihetnénk a médiából jövő pozitív híreknek, miszerint a legjobb úton vagyunk a... hu basszus, ez nagyon nem megy nekem, mert nem tudok mást mondani, mint amit tapasztalok. A tapasztalatom pedig azt mondja, szar a helyzet. És egyre szarabb. Azt pedig mindannyian tudjuk, hogy szarból várat, nem annyira lehet. Még akkor sem, ha egyesek az ellenkezőjét állítják. 

Kézcsókom Margit néninek!

 A Zsoci szerint minden jó, ha a vége jó! Kérdés, megéljük e?     

