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Előszó
Fontos! A HUMOR nem lehet más, csak ellenzéki! Aki nem hiszi, olvassa el könyvemet!
Ez egy időutazás, melyből látható, semmi sem változik.
 
Mottó: Aki magok közé keveredik, az maga is maggá válik!



Kabaré
Hurrá! Megint van politikai kabaré a TV-ben! Az a neve, hogy Sajtóklub. A Munkásőr tudja, és
mondja!
Magyarország meglovagkeresztelt írója nemkülönben, de nem maradt el tőlük a Pesti Srác, valamint
a Jónevű Újságíró sem.
Na, pont ő állapította meg, hogy országunkban a leghiszékenyebbek a 18-30 év közötti fiatalok,
akiket a csúnya ellenzéki politikusbácsik félrevezettek. A Pesti Srác erre még rátett egy lapáttal,
szerinte azért vesztettek sokat a választáson, mert nem tudták elérni azokat a fiatalokat, akik mindig
csak a telefonjukat nyomkodják. A lovagkeresztes szerint ez nem is csoda, hiszen ez egy „beteg, torz
generáció”.  Miután  ebben  jól  megegyeztek,  a  Munkásőr  megnevezte  a  vereség  legfőbb  okát.
Szerinte az a legnagyobb baj, hogy az új jobboldali milliárdosok bujkálnak, mert félnek „a gonosz
médiától”, és ezzel azt a látszatot keltik, hogy azért gazdagok, mert tolvajok. Ezzel szemben „nem
arról van szó, hogy loptak, hanem szerencsésen versenyeztek.”
Aha, értem már Munkásőr elvtárs! Elhagyta őket a kibaszott szerencsétlenségük, ezért nyernek meg
minden tendert. Vakuljon meg a hintalovam, ha magamtól erre rájöttem volna! Ezek szerint egy
tenderen nem a legjobb és legolcsóbb ajánlatot fogadják el, hanem a legszerencsésebbet. Ez jó vicc
volt, s még el sem nevette magát! Kis Humor Herold! Bravó! Különben tényleg nem lopnak, amíg
nem nyernek. Na, de azután, ami a csövön kifér!
Van még! A poéngyáros ennyivel nem érte be! Figyeljetek! Éleslátásával kiszúrta, az a baj, hogy a
fiatalok nem tudnak belépni a Fidelitasba, mert nincs tagfelvétel. A Fidelitasosok pedig nem tudnak
belépni a Fideszbe, mert ott sincs tagfelvétel. Így van picinyem! Azért nem szavaztak a Fideszre,
mert nem léphettek be a pártba. Bruhahaha!
Még azt is előadta, hogy nem kell sulykolni a propagandát az embereknek, a lényeget kell mondani,
mert  megértik.  Már  alig  várom!  Ha  egyszer  elmondanák  a  lényeget,  az  igazat,  másnap  már
börtönben ülnének! Ez egy zseni! Nincs párja! Hál istennek!
S jött a Jónevű! Szerinte „vissza kell találni azokhoz az emberekhez, akik részben ostobaságból,
részint tájékozatlanságból tömegesen választanak olyan politikusokat, akiknek a nevét sem tudják”.
Értem én, nem vagyok én hülye! Ezek szerint vissza kell találni, tehát már volt kapcsolat, volt mikor
ezek az ostoba, tájékozatlan emberek rájuk szavaztak. Most még egy kicsit sértegetni kell őket,
hátha a jövőben majd megint rájuk szavaznak. Neki is van humora, csak jól titkolja!
Aztán jött a látó gyerek, a Pesti Srác. Látja, hogy „elég sok sértett embert hagy maga mögött a
kormányzás”. Azt a hétszentségit! Ez aztán tényleg lát! Csak az a baj, hogy ez nem jut el az agyáig!
Kár érte, jó szemű gyerek. Azt is látja, hogy a kormányzat helyi rendszereiben, „nagyon sok beépített
ellenség lapul egyébként, nagyon sok alkalmatlan, sértett, hozzá nem értő ember húzódik itt meg,
ráadásul nem túl jó fizetésekkel, akik büntetnek, és akik olyan mértékben keserítik meg a hétköznapi
ember életét”. Ajaj, az ellenség már a spájzban van?
Csak annyit kérdeznék: kinél van a spájz kulcsa? Ki engedte be őket?
Na, a végén jött a búsképű lovagkeresztes, és elsírta magát, milyen elkeserítő volt látni az Erdogan
ellen tüntetőket. A Munkásőr elvtárs azzal igyekezett megnyugtatni a picsogót, hogy meg kellene
találni a fiatalabb korosztály értékesebb részét, akik értik, hogy ők miről beszélnek, hogy beszélgetni
kezdjenek ezzel a generációval, aki ma már bárkit megválaszt a Fidesszel szemben. Érdemes ezt a
veretes mondatot is értelmezni! A fiatalabb korosztálynak van egy kevésbé értékes része, akik rájuk
szavaznak, és van egy értékesebb része, akik értik miről beszélnek, ezért bárkire szavaznak, csak
nem rájuk. Aha, értem! Szóval csak beszélgetni kell a fiatalokkal, változtatni nem kell semmit, és
semmin. Ez is egy jó vicc! Majd meg szakadtam a röhögéstől.
Négy dolog közös ebben a négy jóemberben. Mindenki a választókról és az ellenzékről beszél, őket
ócsárolja  felváltva.  A  másik,  hogy egy szót  sem ejtenek saját  hibáikról,  arról,  hogy egy beteg
diktátort szolgálnak, és teszik ezt úgy, hogy meg sem próbálják hibáit, bűneit előhozni. A harmadik,
hogy mélyen hallgatnak az egész Fideszt átszövő korrupcióról, az eltüntetett százmilliárdokról, amik



nagymértékben hozzájárultak bukásukhoz. A negyedik, hogy mindegyikőjük, mint újságírók, naponta
hazugságokkal tömik olvasóikat, hallgatóikat, hogy önös érdekből is, hatalmon maradhassanak.
Most mondhatnám, hogy legyen ez az ő problémájuk, de nem így van! Igenis nagy felelősségük van,
és kijelenthető, hogy bűnrészesek, mert köztörvényes bűnöket hallgatnak el!
Most, hogy már jól kimulattuk magunkat, az a lényeg, hogy legalább mi, állampolgárok tisztában
legyünk azzal, hogy ki a humorista, és ki a gazember.
 
2019. november
 



Hírek egy percben
Ma délelőtt Darth Vader, és Chewbacca látogatta meg hivatalában Tarlós István főpolgármester
urat. Kiszivárgott hírek szerint a találkozó jó hangulatban zajlott.
A híradó információi szerint Darth Vader fénykardjával átvágott egy perzsaszőnyeget, valamint egy
nemzetiszínű  szalagot,  majd  átadta  azt  a  főpolgármester  úrnak.  Mindketten  támogatásukról
biztosították  Tarlós  Istvánt.  Chewbacca  külön  kiemelte,  hogy  folyamatosan figyelemmel  kísérte
főpolgármesterünk munkáját, dicséretképpen meg is simogatta fővárosunk vezetőjét, bár ez okozott
némi bonyodalmat, mert híreink szerint nagyon hullik a szőre. Darth Vader elmondta, ő, és barátja
mindenképpen támogatni fogja főpolgármester urat, akkor is, ha nem, és Scarlett Johansson egy
hülye picsa!
Ezt követően Tarlós István elővette megafonját, hogy megköszönje az illusztris vendégek látogatását,
de bekapcsolását követően kis probléma adódott, mert összegerjedt Darth Vader fénykardjával.
 
Orbán Viktor levélben fordul a nemzethez. Arra kéri a lakosságot, fogyasszanak minél több krumplit,
mert az távol tartja a migránsokat. Legyenek résen! Aki nem eszik krumplit, az maga is migráns!
 
A győri Fidesz nem, de a polgármester csúcsra ért,  sőt másokat is csúcsra juttatott.  Áldozatos
munkájáért, önzetlenségéért csak dicséret illetheti! Munkájához sok sikert kívánunk, reménykedünk,
szorgos tevékenységének lesz látható eredménye.
 
Tájékoztatjuk a lakosságot, aggodalomra semmi ok, lesz elég krumpli, sőt, előrehaladott kísérletek
folynak a narancsszínű krumpli kifejlesztésére is!
 
Maradjanak velünk, jövünk vissza hamarosan, nehogy önálló gondolataik támadjanak.
 
2019. október
 



Recept
Hogyan készül a krumpliköztársaság? Hogyan nyerjünk választást?
 
Hozzávalók:
1kg krumpli
100% Tisztességtelenség
Ármány, minél több, annál jobb
Hazugság (igazmondás tilos)
1db migráns
Soros, ízlés szerint
Gátlástalanság ízlés szerint
Gonoszság amennyi rendelkezésre áll
Ostobaság határtalan mennyiségben
 
2019. szeptember
 



Szépség
Korunkban egyre újabb és újabb módszereket találnak ki a szépülni vágyóknak.
Nem  is  értem  mit  szerethettek  magukon  és  egymáson  apáink,  anyáink.  Nem  lehetett  részük
herevasalásban, nem gyömöszölhettek melleikbe szilikonzacskót, nem feszíthették ki nemiszervüket,
péniszüket sem nagyobbíthatták meg, a kisajak plasztikáról, szeméremajkak plasztikájáról már nem
is beszélve. Pfuj! Borzalom!
Még  a  szájukat  sem  nagyobbíthatták  meg!  Skandalum!  Ugyanazzal  az  arccal  kellett  leélniük
életüket, ugyanazzal a seggel kellett leülniük életüket, amelyikkel megszülettek. Ez már mindennek
a teteje!  Zsíreltávolítás  maximum disznóöléskor  kerülhetett  szóba,  ráncfelvarrás  meg esetleg a
szabónál. Hogy lehetett így élni? Nem értem!
A mai fiataloknak már sokkal könnyebb életük van. Mindenki olyan lehet, amilyen akar. Ha valaki
kígyóra, birkára, vagy esetleg disznóra akar hasonlítani, annak sincs semmi akadálya. Ma, a 21.
században már mindenki olyan állat lehet, amilyen csak akar!
Kicsi négerből lehet nagy fehér macsó, mindenkinek lehet nagy melle, nagy farka, mindenki lehet
Barbie baba, most már csak az agyunkat kellene kicserélni! Ha ilyen ütemben haladunk hamarosan
eljön  az  ideje  annak  is!  Belegondoltam,  mi  lenne,  ha  egy  nagy  macsó  elküldené  asszonyát
agyműtétre.
Asszonyka hazajön, megkérdi emberét:
- drágám, hol vannak a színházjegyek?
- Mit akarsz, bazmeg? Takarodjál az ágyba!
Lehetünk szőrösek, szőrtelenek. Lehet már hajhagymákat beültetni, nemsokára komplett frizurákat
is kaphatunk. Megszólalásig hasonlíthatunk világsztárokra. De csak megszólalásig! Holnap már akár
pénzt is ültethetünk a bőrünk alá.
Fontos a szépség, főleg a belső szépség, de a szeretet, mely nélkül nincs szépség, még ennél is
sokkal  fontosabb!  Ha mi,  emberek nem szeretjük egymást,  és  környezetünket,  nagyon gyorsan
kiirtjuk nem csak magunkat, hanem az egész földet is! Szorul ez magyarázatra?
Nagy bajban vagyunk! Már sok esetben templomainkban sem a szeretetről prédikálnak, a hívők
megosztása dominál, vallások nevében dúlnak háborúk. Olyan kifejezéseket kellett megtanulnunk,
mint "szent háború". Hová vezethet ez? Csak pusztuláshoz!
Ki  ne  ismerné  Lennon  híres  felhívását  a  világhoz?  “Make  love,  not  war!”  –  “Szeretkezz,  ne
háborúzz!” Már 46 éve ennek. Azóta a helyzet csak romlott, pedig sokkal egyszerűbb, és olcsóbb
lenne szeretni, mint ölni, és még szépek és boldogok is lehetnénk!
Békére, megbékélésre lenne szükségünk, hogy fennmaradhassunk! Nagy szavak ezek? Nem! Mert,
hol is kezdődik a béke? Szoktuk használni a „belső béke”, „lelki béke” kifejezéseket. A béke bennünk
kezdődik! E nélkül nem beszélhetünk szépségről, és szeretetről sem! A szépség, a szeretet, és a béke
kézen fogva jár! Nincs egyik sem a másik nélkül, érdemes ezen elgondolkozni!
Az  igazi  szépség  nem  árucikk,  azt  nem  lehet  megvásárolni,  nem  lehet  beültetni!  Szeretettel,
megbékéléssel táplálkozik, a gyűlölet kifejezetten gátolja kialakulását, megjelenését.
Van egy, sajnos, elcsépelt mondás, mely szerint mindenki szép, aki szeret, pedig ennél nagyobb
igazság kevés van!
Ezek után mi mást is kívánhatnék befejezésül: Legyetek szépek!
 
2019. augusztus
 



Fekete lyuk
Szenzációs hírem van! Újabb magyar találmány tartja lázban a világot! Magyarország föltalálta a
fénynél is gyorsabban terjedő sötétséget. Azért Magyarországot írok, és nem tudósokat neveztem
meg, mert a felfedezés, és annak gazdasági haszna egyértelműen kormányzati körökhöz köthető. A
találmány után nagy érdeklődés tapasztalható, persze nem a nyugati típusú demokráciák részéről,
hanem főleg az illiberális antidemokráciák kapták fel sötét fejüket.
Jelenleg is titkos kísérletek folynak a minél nagyobb sebesség elérése érdekében. A kiemelt cél a
találmány gyakorlati hasznosítása a közélet terén, politikai és egyben gazdasági haszon elérése, a
kormány hatalmon maradásának elősegítése. Ezeknek a kísérleteknek fontos állomása a Magyar
Tudományos Akadémia szétverése is, de egyes források szerint a Vej közvilágítási tevékenysége is
ezt a célt szolgálta.
Az oktatási rendszer meggyalázása, fontos tantárgyak összevonása, hogy több idő legyen a butításra,
a központosított és kötelező tankönyvellátás, a szak, és közmunkás képzés előtérbe helyezése szintén
elősegíti  a  sötétség  térnyerését.  Gyerekeink  ma már  csak  olyan  tankönyvből  tanulhatnak,  ami
butulásukat garantálja.


