Szabó István
Kedves Pali bátyám!


Képzelje! Március 15-én én is kaptam sms-t a Belügyminiszter úrtól! „Segítünk! Ne hagyja el a gépjárművét! Ha elfogy az üzemanyaga, üljön át másik gépjárműbe! Belügyminisztérium.” Látja, látja, hogy senkit sem hagynak az útszélén! Megmondták ugye! És megcsinálták! Nem az út szélén ültek az emberek, hanem a kocsikban, a szakadó hóban, a süvöltő szélben. És nem maradtak ott, legalábbis, napokig biztos, hogy nem. Na jó, egy napig, esetleg harminchat óráig! De mi az, egy egész emberélethez képest! Nem igaz, drága Pali bátyám! Tudom, húzós, amikor mentés órákig sehol, a hó meg csak esik, a szél meg fú. Még szerencse, hogy voltak, vannak segítőkész állampolgárok, akik ételt, italt, segítséget vittek a bajbajutottaknak! És a legszebb az egészben az, hogy mindezt pártállástól, politikai nézettől függetlenül tették, miközben a pártok vezetői a jó meleg szobában nyilatkozatháborút vívtak, a kialakult helyzetet illetően. Félő, hogy jó néhányan komoly gondba kerültek volna aznap, legalábbis, ha a katasztrófavédelem, vagy a politika segítségére várták volna, akkor feltétlenül. Persze, csak csendben jegyzem meg. Hülye volt, aki aznap elindult akkor, amikor napok óta arról szóltak a hírek, hogy jön az ítéletidő. Mit tetszik mondani? Hogy ez azért van, mert már senki sem hisz a meteorológiai előrejelzéseknek! Persze, de miért is hinnének, amikor úgy dolgoznak, ahogy én lottózom. Nagyon ritkán találom el a számokat. Ja, a szomszédban hallottam egy beszélgetést. Az egyik fickó panaszkodott a másiknak. – Hu komám, jaú átvert a miniszte! Kifoggyott a nafta a kocsibú, átütem egy másikba, oszt gyött a rendőr, oszt bevitt. – Ne mongyad má, asztat mondták az esmesben üjjünk át, nem? – Asztat hát! De asztat nem mondták, hogy csak abba űhetünk amibe sofför is van, mög kucs is! – No, szóval, egy szó, mint száz, jobban is végződhetett volna nemzeti ünnepünk. És mit tetszik szólni az egyik Fityiszes „honatya törvénymódosító javaslatához, amely szerint az állampolgári törvényt úgy módosítaná, hogy a kettős állampolgárságú magyarokra vonatkozó statisztikai – azaz személyes információt egyáltalán nem tartalmazó – adatokat, a kormányzat nem lenne köteles kiadni, ha azok megismerése nemzetbiztonsági érdeket, illetve külügyi kapcsolatot sértene, vagy veszélyeztetne. Az indoklás csak nagy általánosságban utal arra, hogy a magyar állampolgárok és a magukat magyar nemzetiségűnek valló személyek biztonsága, valamint Magyarország és a szomszédos országok közötti diplomáciai kapcsolatok védelme érdekében van szükség a módosításra”. (Index) Hoppá, drága Pali bátyám, hoppá! Egy év múlva választások lesznek és a határontúliak levélben is szavazhatnak majd! Persze, jogos a retorziótól való félelem, mert mindenki tudja, micsoda esze ment hajsza folyik Szlovákiában a magyar állampolgársággal is rendelkezők ellen. De! Ugyanakkor felmerül a lehetőség a választási csalással kapcsolatban is, mert ha nem tudjuk hivatalosan mennyien szavazhatnak, akkor honnan tudjuk, hogy a beérkezett szavazatok száma valós e. Hisz ha a választásnál nem lehet egyértelműen megtudni, hogy mondjuk százezer, vagy ötszázezer állampolgár akar külföldről szavazni, akkor okkal merül fel a gyanú, hogy az adatokat eltitkolók esetleg plusz szavazatokat akarnak az urnákba csempészni. Persze, távol álljon tőlem bármiféle meggyanúsítása bárkinek is, csak éppen úgy vagyok vele, hogy a világtörténelemben nagyon sok dolgot megtettek már hatalomvágyó emberek a hatalom tényleges megszerzéséért. Miért lenne ez alól bárki is kivétel? Persze, mindenkit megillet az ártatlanság vélelme, de már annyi szemétséget tapasztaltunk az utóbbi sok évben, ami a politikát illeti, hogy én már semmin sem csodálkozom. Dehogynem! Hisz itt vannak az újabb fricskányi rezsicsökkentési tervek! Ez aztán a szabadságharcos virtus! Legényes dörgedelem a multiknak! Büszkén pödörjük bajszunkat, odadurrantunk tán még a jó Istennek is! Feltéve, ha érdekeltsége van valamelyik szolgáltatónál. Mindenki örül, éljen és virágozzék ezen áldott jó huncutság kitalálója! Mert úri huncutság ez, akárki meglássa, hisz ilyet még nem pipált az a szemét nyugat! Kelettől nyugatig söpör a szabadság, no és a szabadságharc szele! Még a független Magyar bíróság döntését is megkérdőjelezték az ügyben, és olyan törvényt alkottak, mely szerint nincs senki, aki beleszólhatna rezsicsökkentési terveikbe. Mert ha ők egyszer a fejükbe veszik, akkor az a fejükbe van véve!  De mennyire a fejükbe! Megsúgom Önnek, ez tán megér még egy békemenetet! Vagy kettőt. Jó időben kettőt, hóban, fagyban felet sem, mert azért annyira nem menetelünk a békéért, hogy megfázzunk. Egyébként ön tudja, hogy mire megy ki ez az egész? Mármint a rezsicsökkentési huncutság. No ha nem, akkor elmondom mi az én sejtésem. Ugye, a legtöbb szolgáltató cég még külföldi kézben van. Ha most ezzel a rezsicsökkentési manőverrel minimálisra tudják redukálni a cégek nyereségét, akkor azok azt mondják majd, futás, el innen! Olcsó pénzért örülnek majd, hogy megszabadulhatnak magyarországi érdekeltségeiktől, melyet persze majd mosolyogva vesz meg kormányunk. Hisz azt is megmondták, mindent vissza akarnak vásárolni a szolgáltató szektorral kapcsolatban. Ez eddig rendben is lenne! Még abban is biztos vagyok, ha ezt a komoly fegyvertényt megtudják tenni a választások előtt, akkor hatalmasat lépnek az újabb négy év felé, mert valóban akkor még az elhunytak is rájuk fognak szavazni. Feltéve, ha a temetési költségeket is hasonló módon csökkenteni tudják, de! Mi lesz a választások után! Ugye azt nem gondolja senki sem komolyan, hogy a mai gazdasági helyzetben ezek az árak, nem fognak visszatornázódni ismét a csillagos égig? Ugyan már! Hát látott maga az utóbbi sok évben olyat, hogy úgy alakították volna a dolgokat, életünket, hogy rendben legyünk! Frászt! Lemerném fogadni bármennyiben is, hogy ismét egy jól megszervezett, lépésről lépésre átgondolt mézesmadzag akciónak vagyunk, leszünk a szenvedő alanyai. Lehet, hogy most úgy érezzük, hogy ez igen, ez nagyon jó lett kitalálva, most ragyogóan érezzük magunkat a bőrünkben, kérdés az, mit érzünk majd másfél, két év múlva? Hát ez az! Félek, hogy nem lesz ilyen gatyarohasztó boldogságban részünk.

Kézcsókom Margit néninek!

A Zsoci azt mondta, nála nem érvényesítették a tíz százalékos rezsicsökkentést, hisz másfél éve se villany, se gáz nála! És azért ez gáz, nem igaz, drága Pali bátyám!    

