
Véreim! Tisztelt tömeg, kedves egybegyűltek, drága nép!

Bizonyára türelmetlenül várjátok, hogy ennyi bizonytalanság után emelt
fővel, dobogó szívvel, közösen ne nézzük végre az augusztus 27-ei
tűzijátékot. Mondhatják persze az örök károgók és a mániákus
hepciáskodók, hogy tűzijátékot nem nézni bármikor és bárhol lehet.
Mondhatják, hogy a tűzijátéknemnézés tulajdonképpen az emberi
létezés egyik alapállapota.

De tévednek. Mi tudjuk, hogy augusztus 27-e egészen különleges
dátum. Mi tudjuk, hogy ezen a jeles napon egészen más nem nézni
valamit, mint máskor. Különös tekintettel persze a tűzijátékra! Soha
sehol senki nem nézett, nem néz és nem is fog nézni így, ilyen irdatlan
méretben és ilyen elképesztő hevülettel tűzijátékot, mint ahogy mi,
magyarok nem nézünk augusztus 27-én!

EZ ITT EURÓPA LEGNAGYOBB TŰZIJÁTÉKNEMNÉZÉSE!

ÉS A LEGDRÁGÁBB IS!
Számos programmal és sztárvendégekkel is készültünk számotokra.
Ismerkedjetek, míg várunk a pótnemnézés magasztos perceire,
nézzetek szét az asztaloknál. Készüljünk együtt az esti nemnézésre!

—-----------------------------------------------------------------

Nem csoda, hogy türelmetlenül várjátok tehát a közös nemnézés
felemelő és torokszorító pillanatait.

Engedjétek meg, hogy előbb mégis ejtsek pár szót ősi nemzeti
ünnepünkről, augusztus 27-ről.

Nem mondok nagy újdonságot a jelenlévőknek, ha kijelentem, hogy
augusztus 27. mellett egyszerűen eltörpül a többi jeles ünnepnapunk.
Augusztus 27. fényében teljesen jelentéktelennek tűnik például március
22. Nem mérhető augusztus 27-hez október 13. vagy október 30. sem.
És legfeljebb csak az ünnepnapok dobogójára férhet fel augusztus 27.
mellé a szeretetet ünnepe, december 31-e is.

Hiszen ahogy azt minden kisiskolás tudja, 1534-ben ezen a napon az
erdélyi és havasalföldi seregek Moldvával szövetségben, Majláth István
vezetésével megostromolták Medgyes várát, ahová Lodovico Gritti vette
be magát.



És még hosszan sorolhatnám! Sorolom is.

Augusztus 27-én ünnepeljük, hogy 1883-ban kitört az indonéziai
Kra-ka-tau vulkán. Ez volt az emberiség történelmének egyik
legsúlyosabb természeti katasztrófája!

Ennél is fontosabb azonban, hogy 1914. augusztus 27-én üzent hadat
az Osztrák-Magyar Monarchia Belgiumnak. Augusztus 27-e a bizonyíték
arra, hogy a magyar nép több mint 100 éve folytatja ádáz
szabadságharcát a liberálbolsevik meleglobbista Soros-fészek Brüsszel
ellen! Mi más lehet méltó az ünneplésre, ha nem ez a dátum? Velünk
nem packázhat semmilyen főváros, nemhogy a belga! ABCÚG
BRÜSSZEL!

És még nincs vége. Önmagában lenyűgöző tény az is, hogy augusztus
27-én tartja születésnapját a népszerű műsorvezető, Gundel Takács
Gábor. De amikor meghallom, hogy 2004. augusztus 27-én érte el a
2500. szócikkét a magyar Wikipédia, azonnal a torkomban kezd dobogni
a szívem. Hiszen a magyar Wiki nélkül ez a beszéd sem született volna
meg. Éljen! ÉLJEN A WIKI!

Minden okunk megvan tehát az ünneplésre. Töröljétek le a
meghatottság könnyeit, barátaim! A felhőtlen öröm percei következnek.
Készüljetek a nagy közös ünnepi nemnézésre!

És ha valaki sajnálja, hogy elmaradt az augusztus 20-ai
tűzijátéknemnézés, akkor jó hírrel szolgálhatok. Az augusztus 27-ei
tűzijátékkal egyszerre nem nézzük meg az augusztus 20-ai tűzijátékot
sem! NEM NÉZZÜK!

Bízom bennetek. Együtt meg tudjuk csinálni. Köszönöm a figyelmet.


