
Nemzeti Konzultáció
Annak idején, egyetemistaként, orkán diktort akkor láttam, miután lenyúlta, és a rendőrállam szintjére züllesztette a  
fiatal  demokraták szövetségét.  Ha  akkor  úgy pofán  vágom egy palacsintasütővel,  hogy többet  ne  tudjon  nép-
butítani  se  tévébe  se  rádióba,  most  nem  lenne  haláltábor  szögesdrótjával  bekerítve  és  lecsukva,  elbutított  
Országunk. De nálam akkor nem volt palacsintasütő, és egyébként is azt hittem, az csak mese, hogy ekkora hóhér  
barmok lehetnek az emberek soraiban, mert annak idején még az állatkertben sem lehetett orbánutángot látni, most  
meg  tele  van  velük  a  Parlament.  Ön  szerint  szükséges-e,  hogy  az  efféle  kemény-bűnözőket  eltávolítsuk  a 
parlamentből,  vagy járjunk inkább palacsintasütővel  tárgyalni,  hogy legyen valami  védelmünk  a  civilizálatlan  
fegyverkező hóhér emberállatok ellen, akik saját ellenséges szintjükre züllesztik az egész országot.
O Igen, ahhoz, hogy civilizáltak legyünk, el kell távolítani a hóhérokat és kemény bűnözőket a parlamentből
O Nem, nem kell eltávolítani őket, mert palacsintasütővel vagy szenes-lapáttal verekedni sokkal érdekesebb
O Tartózkodom, vagy más véleményen vagyok

***
Az autótolvajok és a parkolókban garázdálkodók rájöttek, hogy törvényesen is vámolhatják a népet, csak ki kell  
írniuk  a  hátukra  hogy közterület  fenntartó,  és  le  kell  adózniuk  az  egekig  emelt  parkolódíjakból.  Ön  szerint  
tisztességesen működik a parkolási rendszer az Ön lakhelyén
O Igen, teljesen természetes, hogy aki beteg, azt vámoljuk meg a kórház parkolójában, egyébként is hogy mer  
köhögni, ahelyett, hogy halálra dolgozná magát a szent diktátorért!
O Nem, az nem tisztességes, hogy már minden bokor mellett törvényesített vámszedő áll, akinek eszébe sem jutna,  
hogy valami termelő munkával valami hasznosat is tegyen másoknak azért a pénzért, amit másoktól akar.
O Tartózkodom, talán, talán. A parkoló biznisz az a része elfogadható, ahol az őr valóban vigyáz az önkormányzat 
által  megépített  parkoló  autóira,  de  az,  hogy  már  a  földutakra  is  sztrádabérletet  és  parkolójegyet  adjanak,  
elfogadhatatlan.

***
Azok,  akik  szeretnek  másokat  fegyverrel  fenyegetni,  fegyveresként  másoknál  nagyobbnak  érezni  magukat,  
kirabolni  másokat,  rájöttek,  hogy ezt  megtehetik,  ha  van  a  hátukon  rendőrség,  felirat,  és  máris  oszthatják  a 
csekkeket.  Ön  szerint  szüksége  van-e  családjainknak,  hogy  kétes  múltú  hóhérok  és  fegyveres  rablóbandák 
védelmezzék családjainkat, amit kék színű nemzeti konzultációs kérdőívvel reklámoz a diktor, hogy közpénzen 
népszerűsítve magát, ismét jogában álljon bárkit lecsukatni, aki sérti az ő szent inkvizíciós diktori hatalmát.
O Igen, sok hülye embert mind le kéne csukni, a papok is azt mondják, hogy mindegyik bűnös, csak én vagyok 
ártatlan hóhér-rendőr-kormány-párti, ezért merek igennel felelni erre a kérdésre
O Nem, a rendőrségnek és az igazságszolgáltatásnak nem a hóhérok által hozott törvények alapján kéne működni.
O Tartózkodom, van, ami elfogadható a rendőrség működéséből, van ami nem.

***
Egy  civilizált  Országban  nincs  szükség  ellenzékre,  jelentősebb  ellenkezésre,  mert  a  hatalmon  lévők,  más 
rendszerek, civilizált mesterek és tanítványaik, bal és jobb kormányok, stb. együtt tudnak működni, és a hatalmat  
tisztességben, békésen át tudják adni, ha valamelyikük rendszere meghibásodna, de az összes civilizált rendszer  
ellenzékbe vonulna, ha néhány fegyverkező pusztító őrült a halál és pusztulás felé vezetné az Országot. Ellenzékre  
akkor  van  szükség,  ha  őrültek  és  hóhérok  vannak  hatalmon.  Ön  szerint,  az  Ön  országában  szükség  van-e  
ellenzékre?
O Igen, nagyon szükséges lenne, hogy végre az ellenzék folytassa ezt a nemzeti konzultációt,  nem népbutító,  
hanem normális kérdésekkel, mert a választási csalással hatalomra jutott rablók és hóhérok már nem csak súlyos  
károkat okoznak az Országnak, hanem veszélyeztetik is azt.
O Nem, az ellenzék nem pofázhat, mert nem volt olyan szemét, hogy leraboljon egy egész országot, hogy aztán jól  
leplezett hadi állapotokba taszítsa azt, és ez így van jól, mert szemesnek áll a világ, és ez így tökéletes rendőrállami  
rend.
O Tartózkodom, mert itt azt is lehet, de a rendőrállam kérdőívén nincs lehetőség a tartózkodásra, mert akkor azt is  
figyelembe kéne venni, azt pedig nem tudni, hányan vannak a tisztességesek és hányan a bűnözők a kormányban.

***
Utolsó  figyelmeztetés!  Kapcsolj  már  ellenzék!  Alakítsatok  egy  elfogadható  szövetséget,  és  kezdjetek  már  
kormányozni, és folytassátok ezt a kérdőívet olyan kérdésekkel, ami nem a rendőrség és a hadsereg, hanem a civil  
lakosság érdekeit szolgálja!
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