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Venczel Sandor
Milyen legyen Mugyarors zág

a XXI . század elején?
szezÓwrNKILENC pl-ző

Legyen adakozó, hogy emlékezzen, milyen is volt szegénynek lenni,
legyen áldott és áldozatkész, hogy legyen miből adnia, legyen állha.
tatos' hogy elé{e cé|jait, legyen álmodozó, hogy céljai lehessenek,
legyen b4jos, bámulatos és baráságos, hogy szeressék lakói és vendégei,
legyen becsirletes, befogadó, békés, bensőséges, és biztonságos, hogy
otthon érezzék benne magukat lakói és vendégei, legyen boldog,
hogy mások is érdemesnek tartsák a boldogságra, legyen bolondos
nehogy e|bízza magát, legyen borivó, hogy ki ne száradjanak szőlő-
vesszei, legyen céltudatos, hogy borivás közben se kábu|jon el,

legyen csábító, hogy minél többen jójjenek miatta, legyen csalá.
dias, hogy minél többen visszatérjenek miatta, legyen csinos, hogy
megcsodá|ják, legyen csintalan, hogy másnap is csodálatos lehessen,
legyen dolgos, derűs és egészséges, legyen édes és egyéni, hogy a
miénk lehessen, legyen együttértő és együttműködő, hogy másé is
lehessen, legyen elégedett, életerős, életképes, életvidám, hogy ne
nyomassza lakóit a múlt és jövendő, legyen emberléptékű, hogy
hétköznapjai is élhetők legyenek, legyen érdekes, eredeti és eroti-
kus, hogy ne csak hétköznapok legyenek, legyen erőte!es, értelmes,
fétfias, fiatalos, független és gazdag, hogy nyugodtan nézzen a jö-
vendő elé, legyen gondoskodó, hogy szegényei is szerethessék, le-
gyen gyermeki, hogy ajelenben éljen,

legyen hagyománytisztelő, hogy a múltat se feledje, legyen ha.
misíthatatlan, hangulatos, hasonlíthatatlan és határtalan, hogy az
övének érezze az egész ülág' Iegyen helyes, hiteles, hites és idealista'
hogy ne csak álmainkban éljen, legyen igazságos, igényes és igyekvő,
hogy tiszteletet érdemelen, legyen ironikus, hogy el ne bízza magát,
legyen izgalmas és ízléses, hogy egy kicsit e|bízza magát,legyen jó,
j ogszerű, j óhiszemű, j óindulatú, j óke dvű, j ól é ti, j ószándékú, j ószívű,
jótékony és jőzan, hogy polgárai is ilyenek lehessenek, legyen karcsú,
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kedélyes, kedves, keleties, kényelmes, képes, kiegyensúlyozott és ki-
számíthatő, hogy emlékezhessen polgárai vére, legyen kitartó, kiváló,
kíváncsi és komoly, hogr mások is ilyennek tartsák, legyen korrup-
ciómentes, hogy korszerű, könnyed, kótet.Ien és következetes lehessen,

l.gy"'' középeurópai, hogy közérthető és közvetlen lehessen, legyen
kulturált, ám maradjon különös, hogy nyugat-európai is lehesseí,

legyen lendületes, lélegzetelállító és leleményes, hogy új-európai
lehessen, legyen levegős, hogy polgárai az utcán is élhessenek, le.
gyen megbízhatő, megbocsátó, méltóságteljes és mértékadó' hogy
szomszédaival egyűtt élhessen, legyen minőségi, működő, művelt és
nagyvonalú, hogy igazi polgárai lehessenek, legyen nőies, nyitott,
llugatias, nyugodt és okos, hogy élvezze megérdemelt helyét a világ-
ban, legyen operabarát, hogy kultúriíjában is otthonos, öntudatoi,
és önbizalommal teli lehessen, legyen önkormányzó, önkritikus, ön-
tudatos, örömteli és osszeszedett, hogy polgári, rangos' reménytel-
jes, rendes, romantikus, rugalmas és sikeres legyen' legyen sörivó,
sokszínű, sportszerű és szabad, hogy napsütöttek legyenék vasárnap
délutánjai, legyen szelid, szellemes, szenvedélyes, sie.encsés, szeré-
tetreméltó, szertelen, hogy minden estéje szerény, szép, szívélyes,
színházszere tő és szórakoztató lehessen,

.legye.n szorgalmas, tájékozott' tapasztalt, hogy munkanapjai tar-
talmasak és tárgyilagosak legyenek, legyen tehetséges, term?-szetes,
tevékeny, tiszta, tiszteletteljes, törekvő, hogy törvénytisztelő, tulaj-
dontisztelő, türelmes lakói nyugodtan alhassanak, legyen udvariás
és vendégszerető, hogy versenyképes lehessen a világban, legyen
versolvasó, hogy érezze a világ ritmusát, legyen vidám, hogy képes
legyen e ritmust magáévá tenni, legyen irágző, hogy vonzó l"gy..',
legyen zeneszerető, mert úgy szeretném!

E,zenkívül már csak azt szeretném, hogy 2025-ben:
1.legyen minden városban színház,
2. mindenki legalább negyedévente járjon színházba,
3. ne legyen szükség állami t,ámogatásra,
4' az így felszabaduló pénzből ingyen kapjon minden magyar és
idelátogató világpol gár száj harmonikát és lufi t'
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