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Mérték

– Itt jó lesz, kedves Tintoretto úr… közel vagyunk az ablakhoz. Mi a tisztelt keresztneve?
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– Kázmér.
– Szép név. Tintoretto Kázmér. És miféle mestersége is van?
– Szimbolista vagyok.
– Igazán? Zenél is? Én sajnos nem játszom semmiféle hangszeren.
– Sajnálhatja. A szimbolizmus igen finom muzsika.
– Magával hozta az izét… a szimbolát?
– Itt van a kis dobozban… Hosszú hangszer. Három darabból rakom össze.
– Miért áll ezen a dobozon, hogy Gorcsev?
– Ez az álnevem… Az ön unokaöccse sem volt született Botticelli.
– Nem. Úgy hiszem, Brazsiknak hívták. Elzászból ment délre.
– Tudom. Err?l sokat mesélt. Említette azt is, hogy önök valamikor gyermekek voltak.
– Igen? Érdekes, csakugyan így volt.
Egy vörös bajuszú szakaszvezet? kihúzta a rohamkését, és odalépett: – Ha nem hagyják abba ezt a beszélgetést,
valamelyiküket leszúrom.”
Nos, A tizennégy karátos autóból való legendás párbeszéd tükrözi leghívebben mindazt, amit a honi ellenzék és a
honi ellenzéki sajtó puszta létezése kivált a normális emberekb?l. És, ha félve is, de muszáj bevallanunk: mi a
vörös bajuszú szakaszvezet? lelkiállapotát éljük meg, és az ? megoldási javaslatát valljuk magunkénak, ám mivel
zord küls?nk érz? szívet takar, mégis inkább egy ideggyógyász megnyugtató mosolyával próbáljuk elmagyarázni
újra és újra a létez? világot a Tintoretto Kázméroknak.
A létez? világ pedig így néz ki, rövid összefoglalásban.
1. Az el?z? amerikai kormányzat és a titkosszolgálat er?szakos megmozdulásokat provokált ki Ukrajnában,
Kijevben, hogy megbuktassák az oroszbarát vezetést (a legitim kormányt), és a helyére egy másik, mondjuk úgy,
Amerika-barát, NATO-barát bábkormányt ültessenek. A cél: NATO-fegyverek telepítése Oroszország lágy
altestének közvetlen közelébe, továbbá Ukrajna bekebelezése, els?sorban a világ legjobb term?földjeinek
megszerzése és az ukrán természeti kincsek lenyúlása. Mindezt hangfelvételek is bizonyítják, egy Victoria Nuland
nev? külügyi államtitkár szíves közlései segítenek az eligazodásban. S hogy minden még világosabb legyen, a
Wall Street Journal annak idején beszámolt arról az apróságról, hogy „egy ukrán gázipari cég, a Burisma Holdings
igazgatótanácsának tagja lett Joe Biden amerikai alelnök fia és John Kerry külügyminiszter fogadott fiának egyik
közeli barátja”. (És érdekes módon nem rohantak a népek tüntetni, és a nemzetközi sajtó sem verte ki a hisztériát,
tényleg, ki érti ezt…)
A lényeg: Oroszország nem t?rte el (mert nem is t?rhette el), hogy a NATO megjelenjen Ukrajnában, nem t?rhette
el, hogy megakadályozzák kijutását a Fekete-tengerre. (Fordított esetben az USA sem t?rte el ezt, lásd kubai
válság.) Többek között ezért annektálta Putyin a Krímet. Nem volt szép? Nem. Bár ez néz?pont kérdése. A Krím
nagy többségben orosz lakosú félsziget, népszavazást is tartottak, ahol 90 százalék az Oroszországhoz tartozásra
szavazott. De ez természetesen az USA és az EU szerint érvénytelen népszavazás volt, komédia. Miért is? És ha
az volt, akkor a koszovói miért nem volt az? Milyen alapon ismerték el mindjárt ugyanezek Koszovó függetlenségét
az albán többség akaratára hivatkozva? Miért számít a koszovói albánok akarata, miért nem számít a krími oroszok
akarata? Miért lehet megsérteni Szerbia függetlenségét, területi integritását és szuverenitását, és miért nem lehet
megsérteni mindezt most éppen Ukrajna esetében? (A kelet-ukrajnai helyzet dettó ugyanez!)
2. Oroszország a világ egyik nagyhatalma. Bár ezt a státust alkalmanként megpróbálják megkérd?jelezni azok,
akik szerint teljesen rendben van, hogy az amerikai kormányzat dollármilliókat költ a majdani „tüntetések”
kirobbantására. S az is, hogy az amerikai alelnök családja beül a legnagyobb ukrán gázipari tröszt
igazgatótanácsába a külügyminiszter pereputtyával együtt. Akik szerint az is teljesen rendben van, hogy az új
ukrán kormány fele nem is ukrán állampolgár, és egyenesen a CIA-tól kapják a napi parancsokat, s?t, azzal sincs
semmi probléma, hogy a legmagasabb rangú amerikai potentátok – élükön a teljesen elhülyült McCain szenátorral
– a Majdanon széles mosollyal fotózkodnak együtt igazi, t?r?lmetszett ukrán nácikkal, akiknek még a hátát is
meglapogatják bátorítólag, aztán hazautaznak és lenácizzák a magyar miniszterelnököt. Szóval ezek akarják
megkérd?jelezni Oroszország nagyhatalmi státusát, de ez persze nem akadályozza meg ?ket abban, hogy
ugyanennek az Oroszországnak a nyakába varrják az amerikai választások „meghekkelését”, Trump gy?zelmét,
és természetesen már az Európai Unió is attól retteg, hogy Oroszország meg fogja hekkelni az itteni választásokat
is. Tehát Oroszország irányítja az egész világot, elnököket buktat meg és emel trónra, uralja a világ nyilvánosságát
és a teljes internetet, de ennek ellenére csak egy megrogyott, fogatlan oroszlán. Mondják ezek, és nem zavarja
?ket a dologban megbújó ellentmondás.
A lényeg: Oroszország nagyhatalom. Ma a világon három hatalmi centrum van: az Egyesült Államok, Oroszország
és Kína.
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3. A magyar miniszterelnök ma mindhárom hatalmi centrummal jó és/vagy ígéretes kapcsolatot ápol.
Az új amerikai elnökkel nyilvánvalóan egészen más lesz a kapcsolata, mint az eddigivel, és ez jó. Ez ígéretes.
Oroszország elnökével is jó a viszony, ami az ország elemi érdeke. Ugyanis mindenkinek elemi érdeke, hogy jó
viszonyban legyen Oroszországgal. Németország, amely a leghangosabban ordítozott a szankciók kell?s közepén,
Ukrajna és Lengyelország megkerülésével vezetéket fektetett magának északon, hogy minden körülmények között
hozzájusson az orosz energiaforrásokhoz. És mialatt az USA dörgedelmesen rákényszerítette az EU-t, hogy
vezessen be szankciókat Oroszországgal szemben, az ? kereskedelmi volumenük az oroszokkal egy csapásra
vagy harminc százalékkal megn?tt.
Nincs most sem szó másról, mint a farizeus, szemforgató hazugságok leleplez?désér?l és arról, hogy a magyar
miniszterelnök kilép e hazugságok mocskos hátsó udvarából.
Magyarország kapcsolatai Kínával is jók és ígéretesen alakulnak.
Mi más lehetne Magyarország érdeke, mint hogy a világ mindhárom hatalmi centrumával jó viszonyt ápoljon?
Ezt nevezik reálpolitikának.
Utcán fütyülni, baromságokat ordítozni, kretén újságcikkeket írni s közben bátornak, függetlennek és okosnak
képzelni magunkat – na ezekhez nem kell semmi. Ehhez elég Juhász Péternek lenni, aki saját bevallása szerint
sem egy „m?velt gyerek”. (Ett?l persze még lehetne tisztességes is, sajnos nem sikerült neki…)
(P. S.: Csak egy apróság a végére: 2015-ben Obama gyakorlatilag ugyanolyan beutazási szigorításokat vezetett
be ugyanezen arab és afrikai országokkal szemben, mint most Trump. De akkor elmaradtak a tiltakozások, a
tüntetések, a hörgések és szörnyülködések. Persze hogy elmaradtak: sem Soros, sem pedig a sajtója meg a
fizetett civiljei nem lettek felszólítva a cselekvésre. Csak hogy világos legyen az is, miképpen m?ködnek ezek a
dolgok.)
Bayer Zsolt - www.magyaridok.hu

Tisztelt olvasók!
Legyenek olyan kedvesek és támogassák "lájkukkal" a Flag Polgári Magazin facebook oldalát, a következ?
címen: https://www.facebook.com/flagmagazin
- Minden "lájk számít, segíti a magazin m?ködését!
Köszönettel és barátsággal!
www.flagmagazin.hu
Tweet
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