GÖRBE TÜKÖR (katasztrofális politika, bûn, sztárok stb.)

Önfeljelentés
Egy vasutas levele
Tisztelt ismerõseim!
A segítségeteket szeretném kérni egy igen komoly, és
jelentõségteljes ügyben! Éppen egy önfeljelentést fogalmazok meg, és sajnos elakadtam! Megmutatom, meddig
jutottam el, és aki tud, segítsen! Elõre is köszönöm! Íme!
Tisztelet ombudsman úr/hölgy! Alulírott Kaller Benõ,
MÁV Start alkalmazott, jegyvizsgáló, múlt hét pénteken
riadalmat, és félelmet keltettem cigány polgártársaimban,
amit azóta mélységesen megbántam, és most töredelmes
vallomást szeretnék tenni, mert rájöttem, mennyire náci,
és kirekesztõ voltam! Egyenruhát viseltem, feketére bokszolt cipõt, fehér inget, nyakkendõt, és mellényt! Igen,
mellényt! Így már eleve félelmet keltettem paramilitáris ruhámmal cigány polgártársaimban, akik az elsõ kocsiosztályon utaztak békésen rettegve, amikor én kinyitottam a fülke ajtót, és hangos ,,Jó estét kívánok! Menetjegyeket kérem kezelésre!" köszöntésemmel a nyilas terrort idéztem
fel bennük, amitõl úgy megijedtek, hogy egyszerre kezdtek
el beszélni, mind a hatan. Közölték velem, hogy én milyen
rendes ember vagyok, és ez látszik is rajtam, és az Isten
áldja meg a családom. Bevallom, elfutotta a szemem a
könny, úgy elérzékenyültem! Rég nem láttam ennyi aranyos embert egy helyen! Utána kirekesztõ módon elkértem még egyszer a menetjegyüket! Nagyon szégyellem,
mert ez igazi rasszista cselekedet volt tõlem! Ekkor közölték velem, hogy csak ide utaznak, 200 kilométerre, és
amúgy is, nincs nekem máshol dolgom? Éppen nem volt,
és tovább vegzáltam õket, igazi náci módjára személyi igazolványt kértem tõlük, hogy felírjam az adataikat, hogy utólag ki tudják fizetni a menetjegyük árát. Ma már tudom,
hogy ezzel a cselekedetemmel mélységesen megbántottam érzékeny lelkivilágukat, és becsületükbe gázoltam,
igazi fasiszta módjára. Amikor megemlítettem, hogy rendõrt hívok, ha nem adnak személyi igazolványt, akkor tudtam meg, hogy õk már voltak börtönben, és nem félnek
ám, mert embert is öltek már. Erre elszégyelltem magam
nagyon! Mennyit szenvedhettek ezek a szegény emberek
a csúnya, kirekesztõ társadalom miatt! Mégis görcsösen,
kullancs módjára ragaszkodtam a Személyszállítási Üzletszabályzathoz, és közöltem velük, hogy kizárom õket az
utazásból! Ó, nem is értem, hogy lehettem ilyen kirekesztõ! Õk se értették, és el is mondták a véleményüket! Megérdemeltem! Megismertem pár új szót, és átkot, melyeket
hevesen gesztikulálva, jó hangosan zúdítottak rám. -,,Gitár
nõjön a hasadba, és a rák pengesse! Vigasztaljon a koporsó, te! Hogy az ördög vinne el! Te! Te náci! A lovam dögöljön meg, ha láttam még ilyen csúnya embert! Egyen meg
a fekete pusztulás! Szüljön a feleséged itt a peronon!" Satöbbi, satöbbi... Kaptam egy jó nagy adag köpetet is abba
kirekesztõ pofámba. Mondtak még pár szép kívánságot,
majd leszálltak, felverve az állomás csendjét, így mindenki
megtudhatta, milyen kirekesztõ, náci, és rasszista is vagyok én. Mikor a vonat továbbment, érzékenyen integettünk egymásnak, és még sok jókívánságot kiabáltak utánam, középsõ ujjukat kecsesen kinyújtva felém. Ekkor nagyon megérintett valami! Mintha Kolompár Orbán hangját
hallottam volna, amint azt suttogja elfúló hangon:- Mit tettél? Így akadályozod meg a roma integrációt! Majd Mohácsi Viktória tûnt fel lelki szemeim elõtt, könnyes szemmel
rám mutatva, és azt mondta:- Gettókat akarsz? Szegregációt? Félelmet keltesz! Te szélsõséges masírozó! Tudom
én, hogy ott van a fekete csuklyád a kalauztáskádban!
Azért raktad le csak õket, mert cigányok! Ó! Így soha nem
lesz társadalmi béke! Hát így történt, kedves ombudsman
úr/hölgy! Annyit tudok felhozni a mentségemre, hogy mint
köztudomású, a magyarok 60%-a náci, de lehet, hogy keveset mondtam, így volt kitõl tanulnom! Itt tartok most!
Várom az ötleteket a folytatáshoz! Elõre is köszönöm!
Tisztelettel:
Kaller Benõ
(Írta: Keserû Attila)

Na, ide figyelj,
te kutacsdugós!
Erdélyi üzenet Betlen Jánosnak
- Trianonról szólva elkövetett
elmefickándozása okán
Na, ide figyelj, te kutacsdugós, akinek az még
az Isten se tudja elszenvedni az agyszagát!
Amiként tisztálkodni-képtelenségetek miatt
lettetek – nagy „tanítóitok“ elõrelátása folytán –
csóréfa*úak, hámozott farkúak, hántolt kukacúak!
Te mondod, ártatlannak álcázott gúnyos pofával, hogy
Erdély már nem is volt 1918ban magyar, s azért kellett
Trianonban elvesznie?
Te, akinek még rendes neve
sincs, mert valamelyik õse
megvált tõle, mert szégyellte,
vagy mert ügynök mivoltát –
lopott holmival – álcáznia kellett?
Tudod, te, hol van Bethlen?
Fajtádnak még írmagja se járt ott!
És Te mondod, hogy Trianon logikus következmény volt?
Te, aki jól tudod, hogy a saját fajtád serény céltudatos ügyködése (no meg az én fajtám jóhisze-

EURÓPAI IDÕ
2011 / 13

14

mûsége) vezetett Trianonhoz (Jászi Uszkárotokkal az élen, aki a magyar vasúttal szállíttatta a
gyulafehérvári színjáték szereplõit 1918-ban a
helyszínre)?
Te, aki jól tudod, hogy most is azon serénykedtek fajtád leggennyesebbjeivel, hogy a maradékot
is elorozzátok?
Te, aki azt is jól tudod, hogy ilyen logikával
nemhogy a mai Izraelhez, de még levegõvételhez
se lett volna ill. lenne jogotok?
Ugye tudod, te csóréfa*ú, hogy a világ legprimitívebb és legördögibb fajtája vagytok azzal az
idióta öntömjénezéssel, amivel hirdetitek (mi
több: el is hiszitek!), hogy ti vagytok az egyetlen,
a választott nép, s a többi csak
a ti kiszolgálásotokra lett a világra? S hogy errõl az erkölcsi
pöcegödörmagaslatról lenézni,
becsapni, meglopni, kinyírni
próbáltok mindenkit?
Ugye tudod, hogy se vallás,
se nép nincs olyan ördögi és
primitív még egy a világon,
mint a tietek?
És ugye tudod, a második világháborúban megesettek csak elõjáték volt ahhoz, ami akkor lesz, amikor más népek is elszámolnak majd veletek?
Szóval…átkozott légy te belülrõl bûzlõ csóréfa*ú!!!
És bûzöd szálljon saját fajtádra vissza!
Bükszádh Kálmán

- És mit gondolsz, hánynak jutott eszébe, hogy ezen
az állapoton segíteni kellene?
Bizonyára soknak, de ezeket már elvesztette a falu.
Ezek városi emberek lesznek. Bírák, orvosok, mérnökök, tisztviselõk."
E regénybeli párbeszédnél ékesebben mellesleg
már csak Móricz Zsigmond regénye, a "Légy jó mindhalálig" szemléltette az iparral és kereskedelemmel való ódzkodást, amikor is az örök szekundás Doroghy
Sanyi édesapja így mond le fiáról: "Majd jó lesz suszEz derül ki minden történelemkönyvnél torokszoríterinasnak."
tóbb realizmussal Fekete István
Addig is, amíg sokakból az lett,
1946-ban betiltott regényébõl, a
folyt földjeink kezükre kerülése:
"Zsellérek"-bõl, vagyis hogy "kiván1900-ban már például 436 külföldi
dorló irodákat állítottak fel állami sekereken kétmillió - felerészben mezõgédlettel, nemzetrontó újságokat péngazdasági területnek minõsülõ - kazeltek verejtékes adókból, megölték a
taszteri holdat birtokolt, anélkül,
kisipart és a céheket, pedig ezekbõl
hogy errõl politikusaink, minisztekellett volna a kivénhedt, földje veszreink tudtak, vagy ellene tenni bármit
tett középosztály helyett egy új, geis bátorkodtak volna.
rinces középosztályt kinöveszteni.
2011. június 04.
Ehelyett csináltak egy hazátlan, valIfj. Tompó László - Hunhír.info
lástalan, nemzetközi proletár munkásságot, mely az elForrás: Nemzeti Hírháló
sõ alkalommal belemart az országba."
Ebbõl a néhány sorból alighanem többet megtudunk bizony országunk amputálásának valódi okairól,
mint akármelyik történelemkönyvbõl. Koltóy tanár úr Én tanulok, te tanulsz, õ lóg.
így magyarázza benne például azt, hogy mégis miként Én vizsgázom, te vizsgázol, õ nem buktatható.
lett az ipari munkásság a marxista agrármozgalmak hí- Én dolgozom, te dolgozol, õ hátrányos helyzetû.
Én spórolok, te spórolsz, õ segélyt kér.
vévé:
"-Nekünk azt tanították, hogy a háborút karddal, Én építek, te építesz, õ lakást igényel (és kap is).
puskával, ágyúval kell megvívni, és nem vettük észre, Én gyereket szülök, te gyereket nemzel (annyit, amennyit el
hogy a fegyvereket kivette kezünkbõl a - betû. Az a tudunk tartani),
sok kis ólombetû. A könyv. Az újság. A plakát. A röp- õ világra potyogtatja tucatjával, és eltartatja velünk.
Én nevelem a gyerekemet, te neveled a gyerekedet, õ
cédulák. Késõn vettük észre."
megveri
a gyerekeinket.
Azt is helyesen ismerte fel, hogy arisztokratáink zöÉn
megvásárolom,
te megvásárolod, õ kirabol.
me megvetette a kétkezi munkást: szereplõi közül
Én
kertészkedem,
te
kertészkedsz, õ ellopja.
Ughy tiszttartó rádöbbenti Zsellér Pétert õsei paraszti
Én állatot tenyésztek, te állatot tenyésztesz, õ elhajtja…
hivatásának nemzetmegmentõ mivoltára - miszerint
Én továbbképzem magam, Te továbbképzed magad, õ lóg
"egy szem búzában több csoda van, mint egész Budaés segélyt kap.
pesten" -, miközben Zsellér Péter és édesapja párbe- Én adót fizetek, te adót fizetsz, õ visszaigényel.
szédébõl kiderül, mennyire rövidlátó volt közszelle- Én nyugdíjjárulékot fizetek, te nyugdíjjárulékot fizetsz, õ
münk a kereskedelmi-ipari munkásokkal szemben:
méltányossági nyugdíjat kap.
»- Nem tudsz a gabonaárakról semmit, fiam?
Én korán meghalok, te korán meghalsz, õ a társadalom
- Ez a tõzsde dolga, édesapám. Ott irányítják...
áldozata, ha korán meghal.
- Tudom, fiam. Irányítják... Itt megveszi a Kauf- Az én hamvaimat szétszórják, a te hamvaidat, kicsi
mann, az eladja a városba a Braunnak, a Braun eladja betonfalba falazzák,
a pesti Strasszernek, az eladja a malomnak. Sokan irá- Õ családi márványozott, aranyozott, étellel, itallal, pénzzel,
nyítják. Csak mi nem, akik a földet túrjuk...
arannyal megrakott kriptában tér örök nyugalomra!
- Szervezetlenség, édesapám...
Forrás: Nemzeti Hírháló

"Trianont nem
Trianonban
csinálták"

Ragozás

