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Amint azt a rádióban hallottam, maximálva lesz a
kenyér és az étolaj ára. És területünkön megjelenik
egy új mértékegység. Belopakodik, mint a „lopakodó”
repülő alkalmatosság. Apropó mértékegység. Amint
az már megszokott, van időmérték-, hosszmérték-,
hőmérték-, súlymérték-, darabmértékegység stb.
Amint azt is tudjuk, voltak vékák, sukkok, vannak
yardok stb. Ebben a mértékegységerdőben a
Balkánon összebogoztak mindent, NEMCSAK A
MÉRTÉKEGYSÉGEKET, HANEM AZ ÁLLAM-
HATÁROKAT, DÁTUMOKAT, JOGOT...

Maximálják a kenyér árát: egy kenyeret 29,50
dinárra darabonként.

Tisztázzunk valamit! A búzát kilóra, a lisztet
úgyszinén kilóra mérik. A KENYERET DARAB-
SZÁMRA. Régebben a péknél egy békebeli
kilogramm lisztért pontosan egy békebeli kilogramm
kenyeret vásárolhattunk. Emlékszem rá, a békebeli
„szocialista” Jugoszlávia szlovéniai részén
Olaszországba menet KÉRTEM EGY KILOGRAMM
KENYERET (akkor egykilósak voltak a veknik) ÉS
CSODÁK CSODÁJA, A KISZOLGÁLÓ A KILÓS
VEKNIT A MÉRLEGRE TETTE, AHOL AZ 95
DEKAGRAMMOT MUTATOTT, MAJD HOZZÁ-
SZELT EGY KARÉJT, HOGY MEGLEGYEN AZ
EGY KILOGRAMM!!!

Most már semmin sem csodálkozom. Azon sem,
hogy nálunk a kenyeret darabszámra maximálják,
azon sem csodálkozom, hogy egyes templomokban
a haza fogalma (illemből) megyékre transzformálódik,
azon sem csodálkozom, hogy a pravoszláv
templomokban nem éneklik a magyar himnuszt, de
azon sem, hogy a magyar katolikus templomban
felcsendül a szerb himnusz (mert hát vegyük
tudomásul, hol élünk).

Azon sem csodálkozom, hogy egy miniszterelnök

azt állítja, hogy bizony ilyen nincs, hogy a határokat
átszabják, és ha mégis, mi akkor sem mondunk le a
letépett országrészről, ugyanakkor a szomszédos
állam miniszterelnöke kijelenti, mi a szomszédos
államokban élő magyarságnak nem segíthetünk az
autonómia létrehozásában, mert az az ottani
magyarság kárára lesz.

Itt, és máshol is, általános a zűrzavar. Úgy vélem,
még képes vagyok észrevenni, (pillanatnyilag) mely
államban élek, mert éltem én már a Jugoszláv
Királyságban még a királygyilkosság idejében,
ugyanott megértem a Magyarországhoz tartozást is,
meg az ÚJRAFARAGOTT SFRJ JUGOSZLÁVIÁT,
majd az átvedlett SR JUGOSZLÁVIÁT, MAJD A SCG
VALAMIT, MOST PEDIG A KÉTTARTOMÁNYOS
SZERBIÁT!

Megértem, hogy egy állam az alkotmánya
megszavazásakor az egyik tartománya milliónyi
lakosságának a távolmaradását nem veszi tudomásul.
Meg azt is, hogy a kilós lisztet darab kenyérre
transzformálják.

Nem értek meg semmit, talán, mert sok mindent
érthetetlenné tesznek, hogy az emberek ne tudjanak
semmihez se igazodni, és mi ebbe jócskán
belesegítünk. Végül is kitérek, vagy rátérek a saját
ügyem érthetetlenségére.

Immár négy éve, hogy megölték a fiamat, és négy
éve, hogy kértem a rendőrségtől a fényképet és a
helyszínelésről szóló jegyzőkönyv másolatát, s nem
kaptam meg! Panaszaimmal elmentem a legfelső
bíróságig, ahonnan (írásban) kaptam választ,
amelyben a NYOMOZÓ SZERVEKHEZ
UTASÍTANAK, holott onnan indultam el.

VALÓBAN NEM TEHETÜNK MÁST, MINTHOGY
TUDOMÁSUL VESSZÜK, HOL ÉLÜNK?
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