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A mai hírek szomorú adatokról számolnak be! Hazánk sajna a világelsők között, a
szenvedélybetegségek, és öngyilkosságok területén!!! Hm...és megint hm..Ez így nekem úgy
hangzik, mintha a vezető napilap, a honpolgárokat marasztalná el, ezért a szomorú -kétes
dicsőségért...Való igaz, nem kötelező inni, szipuzni, meg a legvégső esetben magunk felé
fordítani a fegyvert...De azt elfelejtett hozzátenni, e csodás sajtóorgánum, hogy bocsánat...-Boc
sánat, változtatok a stílusomon, a
riportalanyaimon...Ahogy a többi sajtótermék, és a két vezető, -önmagát kereskedelminek hívó
tévécsatorna is...
Mert a két vezető tévécsatorna, a saját számlálásuk szerint, 2 (kettő) millió embert ültet le a
legnézettebb műsorai elé! Mónika-Győzi-meg Jósi-show, ezek a magas nívójú, "szellemi
táplálékok"...Ezen műsorok, tömve önjelölt szemmel láthatóan identitászavarral kűszködő,
alacsony iskolázottsággal rendelkező "sztárokkal" Meg többszörösen elvált, gyermekeit nem
ismerő alkoholistákkal, meg egyéb deviáns emberronccsal...Természetesen ezzel nem sérteni
akarok, és Istenként kategorizálni embereket! De egyfajta erkölccsel csak rendelkezek, és én
őket főműsoridőben (meg semmikor) nem tekintem példaképnek, és bemutatásra érdemes
embereknek...
Ne az ilyen életvitel legyen népszerűsítve, ne ez a fertő áradjon
a legnézettebb pillanatokban
!Bízok benne, ha színvonal, és a témák stílusa változik, az emberek magatartása, erkölcse,
viselkedése is! Talán, elkerülünk e szomorú statisztikák éléről lassan...

-Július 4.-én ünnepli az Államok a Függetlensége napját! Amerikai Egyesült Államok "Orbán
-jenkibarát úr" sietett is meggratulálni a jelen vezetőket...Akik mellett, az ünneplő tömegben,
nem láttam egyetlen indiánt sem..."A függetlenségi háborút követően az új állam gyors
fejlődésnek indult. A
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Arizona
és még néhány állam területét. A jórészt
indiánok
lakta területeket fokozatosan európai bevándorlók foglalták el, lényegében kiirtva az
őslakosságot. Az új területeken a század folyamán egymást követően hozták létre az új
államokat, amelyek csatlakoztak az Unióhoz"

-Na, ezen aztán tényleg van mit ünnepelni...-Azt persze senki nem köti az orromra, hogy mit is
kerestek európai katonák, meg mindenféle katonák az őslakosok földjén.?! Tehát nem történt
más (ha jól értem) , mint két diktátor hatalom közül, az erősebb ünnepli, hogy vérrel -tűzel
-vassal kiirtott egy népet...?!Ehhez még gratulálni is kell, ugye...

-Napjaink egyik legnézettebb alkotása az AVATAR. Ajánlanám Mindenki figyelmébe az
őslakosok kűzdelmét a betolakodókkal...Majd a győzelmüket...Ami sajna csak vásznon
történt-történhetett meg...

----------------------------

-Már a vágószobánkban készülget egy csodálatos filmecske, egy tüneményes falucskáról,
Pécselyről! Nemsoká várlak Benneteket, egy hangulatos kirándulásra a Balaton-felvidékre...

-Köszönöm szépen, hogy figyelemmel kísértek, és gyakran betértek hozzám!!-Hej, ha néha
még két szót is írnátok...
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