
Keresem a jót, keresem a hangot ... 

 

"Óóhh! 

Én még nem tudom hogy fogjak hozzá? 

Én még nem tudom, hogy kezdjem el?" 

 

(Nekünk erről nem Kerényi, hanem Szörényi jut eszünkbe ...) 

 

Nos! 

 

2010-ben sokan jónak gondolták, hogy ha Orbán (azóta ismét Lopesz) Viktor kormányzásba 

fog, akár azon az áron is, hogy a korábbi kommunista köpönyeget klerikálisra cserélő 

Kerényik és Bencsikek döngölik a nemzet tudatát. 

 

2014-ben viszont még többen azt gondolják jónak, ha a Fidesz/Lopesz fedőnevű 

részvénytársaság lemászna a nemzet testéről! 

 

A Fidesz/Lopesz számára nagyon jónak tűnt, hogy pár tízezer kisboltot tönkrevágva pár ezer 

csókosnak adják át a trafikálást. Azóta kiderült, hogy a rablókat is lehet tömegesen rabolgatni. 

Jó hír viszont, hogy az MSZP úgy az eredeti mint az újkori fosztogatásoknak hamarosan véget 

vet. 

 

A Fidesz/Lopesz számára még ma is nagyon jónak tűnik, ha például Lázár (mindig is Lopesz) 

János rokonai ezer hektáros szinten nyúlnak le állami földeket. Jó hír viszont, hogy ha ezeket 

még a tavasszal bevetik, a nyár végén már igazi magyar gazdák fognak aratni ezeken is! 

 

A Fidesz/Lopesz számára roppant jónak tűnt, hogy a kiskocsmák világát elsöpörve először 

beszüntetik a játékgépek tízezreinek működtethetőségét, majd most egy tucat haverjuk 

megkap minden ilyen jogosítványt. Ennél már csak az jobb hír, hogy hamarosan ennek a 

bulinak is vége! 

 

A Fidesz/Lopesz számára a legjobbnak talán az tűnt, hogy Simicska (Lopesz) Lajos gépesített 

üzemmódban vetődhet rá a közkasszákra, elhappolva mintegy 432 miliárd forintnyi ál-lami 

ál-beszerzést, a kerítésszaggatástól az atombunkerig. Még jobb hír azonban, hogy ez a minden 

magyart 50.000 forinttal megrövidítő giga-cilibuli nemsokára csúfos véget ér. 

 

A Fidesz/Lopesz egyik legjobb szórakozása a hatósági, főként adóhatósági itt-a-piros-hol-a-

piros játék volt, aminek bombabiztos vesztese a velük szembenállók voltak. Ragyogóan jó hír, 

hogy ez a szereposztás tavasztól megváltozik, s a csalók a jogszabályokkal találják magukat 

szembe. 

 

A Fidesz/Lopesz számára igen jónak tűnt, hogy 8 millió magyart cselédsorba vágjon. Ennél 

már csak az a jobb, hogy az idén cseléd-felszabadulás lesz. 

 



A Fidesz/Lopesz határozottan jónak vélte, hogy a nebulók agytekervényeit kisimítva 

szétgányolja az oktatási rendszert. Bármíly nehéz is lesz, a pár évnyi tudati kimaradást pótolni 

fogjuk. 

 

A Fidesz/Lopesz hallatlanul jónak gondolta, ha úgy javítja a magyar foglalkoztatási 

statisztikákat, hogy az elmenekülő fiatalok külföldi munkavállalását is beszámítja a faliújság-

adatokba. Bár ezt tényleg így kell csinálni, az "aki tud, meneküljön!" jeligéjű nemzetpolitikát 

a "fényesség" jelszavára cseréljük. 

 

A legjobb hír azonban az, hogy Terike hamarosan teljesen felépülve gondozhatja a Vak 

Komondor sírját. 

 

Aki pedig a legjobbnál is jobbat akar, az szavazzon a kormányváltásra! Mi, baloldaliak már 

többször kipróbáltuk, milyen érzés az MSZP-re szavazni, ezért elmondjuk, hogy "nagyon-

nagyon JÓÓÓ". 


