
54 

VICEI KÁROLY 

Onsorsrontó választás! 

Augsburg (a portyázó Lehel vezér veszte), tatárjárás, 
Mohács, kuruc mozgalmak, a magyar jakobinusok vér-
mezei lenyakazása, 1849, Trianon, párizsi békediktátu-
mok, ismételt elcsatolások, szocializmus..., a magyarság 
történetének megannyi gyászos fejezete. 

A megrázkódtatások sorozata megbetegítette a nem-
zet lelkét, a nép olyanná lett, mint az örökkön igazságta-
lanul büntetett gyermek: önbizalom nélküli, sunyin kiváró, 
kiskorúságában megtéveszthet ő , reményekbe, ígéretek-
be kapaszkodó, becsapható... Bottal, mézesmadzaggal 
terelhető  jobbra is, balra is. Netán megint balra vinnék, 
mandátumnyi kopasztásra, és állítólag a nemzet fele asz-
szisztálna hozz .Bocsánat, csak az ország fele, mert 
akik csak a hatalmat sóvárogják, azok csak a nemzet ha-
táron belüli kétharmadát pátyolgatnák. Csak ny űg nekik a 
kinti harmad. A fél nemzet felével majdcsak elboldogul-
nak. 

Az országirányítás fiatalabb csapatának a 40 évi szoci-
alizmus politikai örökösei szemforgató módon felróják, 
amiért az el őző  megbízatás röpke idejében képtelen volt 
Kánaánba vinni a korábban 40+4 év alatt általuk „boldo-
gított" országot. 

Változatlanul szeretne nyeregben maradni a régi vágá-
sú, profi ígérget ők, áltatók, hazudozók csahos hada, s az 
istenadta néphez fohászkodik, kegyeskedjen őt a nyaká-
ba venni. 

A nép pedig rövid emlékezet ű , nem bosszúszomjas, 
könnyen megbocsát, gyermetegen hiszékeny, ünnepli, 
dalaiban megénekli a tegnapi zsarnokot: Ferenc Jóskát, 
Titót, Rákosit... 

Jó kampányoló érzékkel megkörnyékeztetnek most 
drogosok, kevert nem űek, fogyatékosok, börtönlakók..., 
de az országlásra ácsingózókban van-e még négy évre 
való szusz, lesz-e ép álca túl a kampányon is? 

A nemzet felszeletelt gilisztájából melyik az igazi?! Az 
uralkodni vágyó egyik garnitúra csak a legnagyobb da-
rabot venné kezelésbe. A nemzetdaraboló, Trianont ki-
teljesítő  víruspártok öt- plusz ötmillió magyart emleget- 

nek. Ők mindenáron boldogítanák mind a f é I nem-
zetet. 

Fél nemzet pedig fél, mert fél. Félhet is, ha fél. 
Nemzetünk nem heverte ki még a történelmi sorscsa-

pásokat; kiskorú, beteg nép vagyunk, amely kell őképp 
nem szereti, inkább pusztítja önmagát. Óngyilkosság te-
kintetében ezért vagyunk régóta világels ők. 

Az idült kórból csak a fiatal demokraták kormánya kez-
dett a lábadozás útjára, a nemzeti önbecsülés felé támo-
gatni bennünket. Most pedig ránk telepednének a vírus-
pártok, hogy a beteg fél nemzetb ő l átterjedjenek és ural-
kodjanak mindannyiunkon. 

Az ilyenek tapostatták el a kortesked ő  Petőfit, azt a 
„náci miépest" a magyar polgárosodás 19. századi hajna-
lának választásain. Számukra a szentkorona micisapka, a 
szentjobb húscafat, és a magyarság legf őbb hozadéka a 
fütyülős barackpálinka meg a b ő  gatya. 

Ne legyen több önsorsrontó választás! 
2006 április 23: A választási részeredmények 20 órai 

állásánál minden híreszközt kikapcsoltam, mert látni lehe-
tett, hogy a RTL KLUB LEGYŐZTE A KISKORÚSÍTOTT 
MAGYARORSZÁGOT. 

A választás másnapján: 

TÚLÉLJÜK 

Szó sincs a nemzet elvérzésér ő l. Nyugodt kivárással fi-
gyeljük, miként fő  saját levében a "győztes", aztán jó fo-
gást keresve, találva rajta, kibillentjük... Addig is a fenye-
gető  ártalmak elhárításán kell fáradozni, tanulmányozni 
és megérteni a körülményeket - a saját helyzetünket, le-
hetőségeinket is! - és a demokrácia játékszabályait tisz-
telve, áldásait ügyesen kihasználva célirányos, kifinomul-
tan megfelelő  ellenállást tanúsítani, úgy, hogy politikailag 
rokkanjon bele az RTL Klub s a bulvármédia termését le-
szüretelő  pojáca! 

A táncos, veres népünnepély nem tarthat 2010-ig. 
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