Ezennel útjára indítom a "VÁRJ MÁSOKRA!" mozgalmat.
Éljen, és virágozzék!
Ki lehet a mozgalom tagja?
Minden magyar állampolgár, korra, nemre, szeme-, bőre színére, felekezetére és pártállására
való tekintet nélkül.
Kikhez szólunk?
Elsősorban azokhoz, akik úgy érzik, hogy az élet ma Magyarországon nem olyan, mint
lehetne. (Tehát gyf, kj, ml, li, hi és még páran kivételek.)
Te is úgy gondolod? Hogy...
a.. Magas a tandíjad (pedig volt már ingyenes is az oktatás)?
b.. Választás előtt állsz: vagy gyógyszer, vagy teszkógazdaságos élelmiszer?
c.. Nem a tiéd lett potom áron a bezárt kórház épülete és felszerelése (amire mellesleg
sokmillióan gyűjtögettünk évtizedek óta)?
d.. Neked sem osztottak lapot a privatizációnál?
e.. Túl magasnak tartod a bérleted árát?
f.. Az árak már rég európaiak, de a béred az nem?
g.. Próbálsz becsületesen élni, de a hatóságok potenciális bűnözőként tekintenek rád?
h.. Beborultál a svájci frank alapú hiteled törlesztésével?
i.. Lakásmaffia áldozata lettél?
j.. Esélyed sincs?
k.. Megemelkedett a gázszámlád? Sőt emellett még az a fránya villanyod is? Meg a közmű?
l.. Évtizedek óta nem voltál nyaralni?
m.. Kizsigerelnek a munkahelyeden? Esetleg ingyen dolgoztatnak?
n.. A szakszervezeti vezetőd lepaktált a munkaadóddal? (Mégsem lesz sztrájk...)
o.. Magatehetetlennek érzed magad?
p.. Magas az adód?
q.. Gumicsontot rágatnak veled, hogy jó kutya legyél?
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r.. Lapátra tettek és nem találsz új munkahelyet?
s.. 67 év lesz a nyugdíjkorhatárod? (Ha a halálozási statisztikai átlagot sikerül a mostaniakhoz
hasonló népjóléti intézkedésekkel feltornászni 5 évvel...)
t.. Hol is kell megnyomni azt a fránya gombot, hogy kiadja vizitdíj jegyedet?
u.. Sikerült már bemesélned magadnak, hogy szinglinek lenni jobb?
v.. Valóban 70%-kal dúsabb lett a szempillád?
w.. A tiéd lehet, mindössze 3.999.000-ért (500 ezer árelőnnyel)!
x.. Nem az történik, amit ígértek?
Ha ilyen, vagy hasonló gondolataid vannak, akkor
KÖZTÜNK A HELYED!
MARADJ OTTHON! ÉS KÖZBEN...
VÁRJ MÁSOKRA!
Majd mások megoldják helyetted a Te problémáidat!
A tennivalód egyszerű:
a.. A véleményedet csak a négy fal között merd kimondani, vagy még úgysem! (Akárcsak a –
nem is olyan – régi, szép időkben. )
b.. Vezesd le az indulataidat, szorongásaidat, félelmeidet ismerősödön, munkatársadon, de
még jobb, ha a szeretteiden, a családodon!
c.. Eszedbe ne jusson, hogy Te magad tehetsz legtöbbet a saját sorsod jobbá tételében! Bízd
ezt csak szakemberekre, a megfelelően képzett politikusainkra!
d.. Hagyd, hogy eluralkodjon rajtad a letargia, és az "én úgysem tehetek semmit" érzése.
e.. Gondold azt, hogy másoknak biztosan nem jelent ugyanez problémát.
f.. Hidd el, hogy alulképzett, a társadalom számára értéktelen vagy! (Ezért tanuld élethosszig,
amit eléd tesznek, hogy aztán túlképzettséged miatt ne találj megfelelő állást...)
g.. Hagyd, hogy akkor zárjanak be szakiskolákat, amikor szakember hiány van!
h.. Ne menj el olyan fórumokra, ahol megkérdeznek és elmondhatod a véleményedet!
i.. Egyáltalán: ne tégy semmit! Nyugodj bele, mások sokkal jobban tudják, hogy mi a jó
Neked! (L'Oreal, Paris) MERT MEGÉRDEMLED!
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j.. Hidd el, mások a szívükön viselik a sorsodat, és csak azzal foglalkoznak, hogy Neked jobb
legyen! Hiszen Te vagy a legfontosabb a polgári demokráciában. Te, a megtestesült (vagy
megtespedült?) polgár. Érted dolgozik megfeszített erővel, magát nem kímélve miniszterek és
államtitkárok egyre duzzadó hada.
k.. Maradj otthon, ne csatlakozz senkihez, és főleg ne szervezkedj (az nagyon veszélyes)! Te
csak várj! (Míg felkel majd a nap (vagy nép(?) Bocs, Rózsi!))
Mert láthatod: minden jó irányban halad! Most ugyan egy kicsit rossz, de utána, meglásd, jó
lesz! Nagyon jó! A GDP növekszik, a gazdaság dübörög, a többlethiány is már sokkal több!...
Mi kell még? "Nem ehetjük meg az aranytojást tojó tyúkot!" (Virág et., a Tanú c. filmből)
l.. Várd meg, amíg mások kiharcolják helyetted a Te demokráciádat és a Te jólétedet!
Néhányuknak csak a karja, lába törik "összecsukhatós gumibottól" (ebcsont beforr),
másoknak a szeme bánja (Az ő baja! Miért ment oda?). TE csak maradj nyugodtan otthon,
nemsokára már sokkal jobb lesz, mert megígérték neked: a Nagy Szavahihető és Társai.
m.. Ne emeld fel a fejed (veszélyes, beverheted)!
n.. Ne nyisd ki a szemed (bogár, sőt gumilövedék is belemehet)!
o.. Ne nyisd ki a füled (a nagy hangzavarban úgysem hallani tisztán)!
p.. Ne használd az agyad (pláne gondolkodásra ne)!
q.. Egyáltalán ne jusson eszedbe semmi, ami nem a vegetatív funkcióiddal áll kapcsolatban
(ezt sajnos néha még gyakorolnod kell)!
r.. Nézd a közszolgálati tévét (ott úgyis mindent megmutatnak, ami téged érdekel)!
s.. Ne tájékozódj, és főleg ne hallgass meg másokat (csak belezavarodsz, ha odafigyelsz)!
t.. Ne tarts otthon tükröt!
u.. A kockázatok és mellékhatások tekintetében kérdezd meg bolti eladódat, postásodat vagy
benzinkutasodat!
v.. Különben is: tudd meg, mondd ki végre, világosodjon meg előtted, hogy minden rossznak,
ami Veled történik, egyedül azorbánviktorazoka!

Hol lehet jelentkezni?
Bárhol Magyarországon, személyesen, de inkább személytelenül. (Mint az azonosító nélküli
rendőr, aki törvényt szegvén törvény után kiált!)
Hogyan lehet jelentkezni?
Feltartott kézzel (a fallal szemben, terpesztett lábakkal) és lehajtott fejjel. Lehajtott fejjel!
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