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Díszpolgár a buszváróban
Rezeda - 2018-08-20 21:55:34
Döntés és kemény hangú levél – csurig paragrafussal – született arról, hogy a Kétfarkúak Felcsúton
épített buszváróját le kell bontani, mer’ le kell. Le. Az ilyesmi nem újság Neriában, a hatalom
gusztusa ellen való dolgoknak nincsen helye az élők közt, zúg a feje. Voltaképp így szerencsés is,
hogy nem fekete Pobjeda érkezett, de majd, s aztán.
A ganyéság ott van ebben az egészben, hogy a tébolynak hivatali formát adjanak, olyan katonásan
fasisztát, az építményt utasváró létesítménynek nevezi a dörgedelem, s ezzel bukik le, mert kijelöli
mintegy a billogos buszváró és az eljárás helyét a magyar nemköztársaság, ellenben tömjénszagú
illiberális kereszténydemokráciában, ergo pántlikás diktatúrában.
Nem messze a lebontásra ítélt utasváró létesítménytől van egy fedett sportlétesítmény, ami, mint az
tudvalévő, a stadion asszonyneve, s mint ilyen, Neriának kedves, holott értelme nincsen. Azon a
napon, amelyen a buszváró sorsa megpecsételődött, a fedett sportlétesítményben hatvanegy – 61(!)
– elszánt ember tekintette meg a láblabda eseményt. Befértek volna a buszváróba is ennyien.
Ezt az egészet mindenki úgy gondolja tovább, ahogy csak akarja, oda és vissza ismerjük már a TAO
milliárdjait, Mészáros elvtárs mesés életét és a kiskutya kókadt farkát is. Csak még mindig nem
világos, hogyan lehet ez, hogy a rossebbe működik és virul a NER, sőt, burjánzik, gyarapszik, mint a
rák, és elveszi az emberek eszét is, mint az szerte a net drótjaiban őrződik és megnyilvánul, valamint
mindenféle ünnepeken.
Az orrom elé került egy kép, amitől elkezdtem szégyellni, hogy Vas megyei vagyok, de
megnyugodtam mégis, hogy az ember a szüleit nem, csak a barátjait választhatja meg, és a képen
szereplők nekem nem azok. Nincs baj, így altatgattam magam, de huzamosabban nézegetve ezt a
képet, láttam ám, dehogynem, most van csak igazán. Meg, stílszerűen, irgalom atyja ne hagyj el!
...
A blogbejegyzés folytatását ide kattintva olvashatja el!

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

