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A két fogalom között, csak egyetlen betű az eltérés!Tartalmukban meg rengeteg,leírhatatlanul
sok...Mivel napok óta bujkál bennem, ezernyi,idevonatkozó gondolat,párat lejegyzek.Hátha
idetéved oly tyimolvasó,ki elgondolkozik rajta...Nem élhetek csak otthon, a négy fal között!A
teljes visszavonuláshoz fiatal vagyok még...A magam képére formált tyimotthonból,be kell
mennem,-vagy inkább ki- a vad hétköznapi valóságba...-Ahol semmi sem a régi!(idézhetném
Kedves Ismerősöm:akkoriban a kenyér sem gumiból volt)Nem bizony!Hanem abból
készült,miből kellett,és addig tartott,amíg kellett neki...Vonatkoztassunk el!Az utca,az ember,a
Világ megváltozott!Rosszabb lett,igénytelenebb,középszerű,vagy az sem...A becsületesség, a
tökéletesség,igazságosság,tisztaság, a valós alapú tudás,eltűnőfélben,vagy tán el is tűnt!?

-Hogy miért!?Mert egyre több,és még több ember születik,akik többsége felnő,és szeretne
élni-megélni...Hogy lehet befektetés nélkül!?Vagy minimális befektetéssel?-Hát leviszed a
színvonalat,az igényeket,az erkölcsöt!!!Elégedj meg a középszerrel,majd később a
gyengével,legvégén örülj,hogy élsz...Egyszerű ez!INézd a médiát!Kultúra csak csak éjfél felé,
addig pártpropaganda...Pártfotók,pártszolgák,meg jellemfogyatékos toprongyok
vetélkedői...Valós híreket stikában hallani(csak nem a Szabad Európán)hanem félig betiltott
forrásokból...A SZAKMA !?Vagy szakmák...Három-hat hónapos tanfolyamot végzett fazon
irányít,vezet,döntést hoz!Sorsokról,Családokról,fizetésekről!-De a regnáló hatalomhoz
hű,tökéletes tányérváltó,és nem beszél...-Nem, is tudna mit
mondani,hagyjuk...Sport!?Látványos semmittevés,ingyenevés,vesés-mesés...Milliárdok a nagy
zsákba.mely sötét,nem látható belterjjel...Aztán bekötik,majd eldől...Aztán jön rá másik zsák...A
Sport csúcsa volt régen az olimpia!Olyan vezetőkkel,kik fölül álltak a politikán!Most
megkent,vagy kenőfélben lévő valakicsodák...Színes siserehad!Percemberek,"percsportolók"
bemutatótermi pénzbeszedői:"gördeszkázás, a hullámlovaglás, a sportmászás, a karate és a
baseball/softball került a 2020-as tokiói nyári játékok programjába"Vicc...

Úgy neveltek,a Család a legszentebb dolog...-Mára a család,valami fura közösség,ahol nincs
határ,erkölcs,csak úgy vannak egymás mellett-alatt,vagy épp fölött!?Fura lények
öltöznek,vetkőznek,gyerekeket fertőznek. A művészet is kifordítva!Csinálj giccset
ordítva...Sajnáltasd,kit sajnáltatni kell megrendelésre,és megkapod a baksist,a
cukrocskát,feljebb a díjacskát...Nem értek egyet ezzel az idézettel:"Olyan világ jön, amikor
mindenki gyanús lesz, aki szép. És aki tehetséges. És akinek jelleme van......A szépség inzultus
lesz. A tehetség provokáció. És a jellem merénylet!...Mert most ők jönnek...A rútak. A
tehetségtelenek. A jellemtelenek. És leöntik vitriollal a szépet. Bemázolják szurokkal és
rágalommal a tehetséget. Szíven döfik azt, akinek jelleme van."

-Mert ez a világ nem jön,hanem MEGJÖTT...A politika?Leghangosabb törpe simogatja"fehér
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feketécskét"létrehozza közösségét,meg a zavarosban halászó,a maga
földrészét...Betelepszik:"honfoglalásnak"titulálja,és él szemrebbenés nélkül!Meg
gyökerek,identitás,egyéb ilyesmi nélkül...Látszólag minden igazságos,minden
demokratikus...Valójában csak egyetlen betű hiányzik,tényleg egy:az I.Az igazságból lett a
...(kérlek nézzétek végig,idevonatkozó,mára kissé tökéletesített filmem)

{youtube}bSKwSofAGUQ{/youtube}
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