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Gyáván, sunyin vinnyog, eloldalog. Vajon ki ??

A dögev?k (például hiéna, dögkesely?) rezisztensek a botulizmusra. Ugyanez a helyzet a vadon él? rókával is. Ez
érthet? és logikus. Ráadásul a dögev?knek nagyon fontos szerepe van a természetben, „munkájuk”
elengedhetetlen a környezet tisztán tartásához.
Alapvet?en más a helyzet az emberi társadalmakban. Itt már nehezen megmagyarázható és érthet?, mi szükség is
van a dögev?kre. Így például a magyarországi ellenzékre. Egyik ilyen, botulizmusra rezisztens példányuk MárkiZay. ? a minap például elment a tévébe, és a világjárvány kell?s közepén kifejtette a következ?ket:
„Sokszor a tanárok és az orvosok sem tudják azt, hogy micsoda hatalom van a kezükben. Mert mindegyik ugye a
saját egyéni állását félti, ugyanúgy, mint egy parlamenti képvisel?. […] Ha egyszer az összes matematika–fizika
szakos tanár vagy biológia–kémia – tehát különösen ezek a tárgyak – azt mondaná, hogy mi sztrájkolunk, és nem
megyünk be, megsz?nik az oktatás, Orbán Viktort térdre lehetne kényszeríteni.
Ha az összes orvos mondja ugyanezt, megsz?nik az egészségügy. És nem kell egyetlenegy kórházban, ha
összefog öt-hat ember, ?k azonnal le tudják állítani, tehát roppant nagy lehet?ség van a kezükben.” Ez a
nehézkesen fogalmazó hiénanyelven annyit tesz, hogy ha a tanárok és az orvosok egyszerre sztrájkba lépnének,
megbukna a miniszterelnök. Érthet? hiénavinnyogás ez, világjárvány idején különösen. Az pedig különösen érthet?,
miképpen reagál a hiéna, ha sarokba szorítják.
Gyáván, sunyin vinnyog, eloldalog. Éppen, mint Márki-Zay, aki, miután botrány lett fent idézett hiénaságából, így
dadogott, vinnyogott magyarázatképpen: „AZ ORVOSOK NEM SZTRÁJKOLNAK, CSAK ELMENNEK! Elnézést
kérek azoktól, akik a kormánypárti propagandából arról értesültek, hogy én a saját gyermekeim életét megment?
orvosokat sztrájkra buzdítottam az ATV m?sorában, TERMÉSZETESEN ERR?L SZÓ SINCS.”Tessék összevetni
az els? és a második idézetet, s eldönteni, mit vinnyogott a hiéna eredetileg.
Dixi.
A társadalomban érthetetlen okból el?forduló dögev?k másik csoportja a minap azzal állt el?, hogy kerületeikben
csak az EU által engedélyezett vakcinával oltsák be az embereket.
Ez remek ötlet! Mindenekel?tt azért, mert az oltás maga önkéntes, így mindenki maga dönti el, egyáltalán beoltatjae magát vagy sem. Másodszor mindenki eldöntheti azt is, milyen vakcinát óhajt. Ha olyan éppen nincs, legfeljebb
vár még egy darabig, ameddig lesz. Ez az alaphelyzet. Másrészt minden létez?, számba vehet? és mértékadó
szakember elmondta már, hogy sem az orosz, sem a kínai vakcinával nincsen semmi baj, s hogy egyetlen oltás
sem okoz bajt, szemben a vírussal, ami viszont igen.
Még a kezdetben az orosz vakcina ellen uszító Kincses doktor, az orvosi kamara elnöke is lehátrált a dögev?k
pástjáról, és kijelentette: a beadott vakcina a jó vakcina. Ugyanezt mondják a tisztességes orvosok, virológusok,
biológusok – mindenki. Arról nem beszélve, hogy már bejelentkezett az orosz vakcina gyártására Ausztria és
Németország is, és sürgetik a töketlen EU-t (Jut eszembe: a hiéna n?stényének, amely uralkodik a falkán, húsz
centi a csiklója! Felületes szemlél? könnyen hímnek nézheti!), hogy engedélyezze már végre az orosz vakcinát.
És akkor jön a kulturális antropológus végzettség? Niedermüller, a közgazdász végzettség? Szaniszló, a
„politikus” (vagyis semmilyen?) végzettség? Cserdiné, a történelemtanár végzettség? Kiss, és elkezdenek
kórusban vinnyogni, hogy szerintük melyik a jó vakcina.
(A László nev?, orvos végzettség? polgármester nem számít, mert már régen orvosi hivatása elé helyezte a
hiénaságot.) S – mert a hiénák ilyenek – azt is odavinnyogják, miszerint: „Az emberek egészségéb?l nem lehet
politikai vagy üzleti kérdést csinálni.”
Persze. Mondják (vinnyogják) azok, akik eddig semmi mást nem csináltak. Ugye mennyire nehéz eldönteni, mi a
fene hasznuk is van a dögev?knek az emberi társadalmakban?
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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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