Môj vnútorný svet aj dnes spočinul kdesi na polceste medzi výpovednou
hodnotou o tom – ktorom človeku a znamenitým červeným otáznikom.
Niet divu, že ma to pod rúškom excelentnej nostalgie vtiahlo do hĺbky
vlastných duševných aktivít.
Pýtam sa – ak som kto som na základe neomylného vnemu iných, na
koľko elementov sa triešti moja vlastná identita?
(pomer človeka k človeku = šanca uspieť a presadiť sa x odlišné taktiky
boja)
Vždy, za každých okolností naša láska (o ktorej toľko rozprávame,
píšeme, spievame, básnime) od niečoho závisí.
Od počasia, od nálady, od úsudku spriatelených táborov či spriaznených duší, od hustoty lúčení, od
návratov, od spomienok a zážitkov, od neblahých skúseností, či bontónu, od noriem
a celospoločenských pravidiel...
Za žiadnych okolností neprekročíme hranice „usudzovania schopných“ vnútorných alarmov
a v plnej miere zodpovedáme opisu viacnásobných uhlov pohľadu. A teda náš vlastný svet, ktorý si
krvopotne budujeme „odsúhlasujú“ iní. To určuje zmysel nášho bytia a my sa tvárime, že nás to
netrápi.
Trasieme si navzájom pravicou a kopeme sa do lýtok.
Len si pekne spomeňme, koľkokrát sme sa cítili v kruhu svojich najbližších ako Sirota
Podhradských.
Zabehaný kolotoč každodenných životných strastí naberá obrátky vždy podľa toho, čomu sme dnes
schopní uveriť.
Sme tým najfascinujúcejším „celovečerným“ filmom svojho vlastného bytia, ktorý je nominovaný
minimálne na 8 Oskarov.
1. Láska, priateľstvo, spolupatričnosť – vždy podľa potreby a dôležitosti v obmedzených dávkach
zvaných odtiaľ – potiaľ.
2. Radosť zo vzostupu
3. Strach pred pádom
4. Potreba uspieť
5. Snaha uveriť
6. Ochota prikývnuť
7. Beznádej, zloba, závisť – nenávisť, zväčša bez obmedzenia s tarifným poplatkom život/
mínusové hodnoty.
8. „Ja“ s Tebou – „Ja“ bez Teba vo svete...rúcanie, budovanie, reorganizácia života bez nároku
na tlačidlá PAUSE a RESET.
A tak prosím, nohy hore, popcorn, Cola light...želám príjemné sebapoznávanie. Všetko presuňte na
vedľajšiu koľaj okrem otázky: „Kto každý formuje náš kľudný spánok?“
Žeby sám pán ŽIVOT na báze „obrátené zrkadlo“ ???
Teraz je približne 4:40 a vnútro mi neúnavne signalizuje, že sa nič podstatné nemení. Len čo sa
ranný obzor dotkne parapety okna, život sa rozprúdi v uzuálnych dimenziách.

Všimli ste si? Nie všetky pocity máme
naprogramované, tie ozajstné sú zväčša
odolné voči sebaklamu.
A to, že nás klamú iní...Booooože, je tu toho.
Dnes ma milo prekvapila pošta od človeka,
ktorý mi takýmto hrejivým spôsobom vyšiel
v ústrety, ďakujem.
Je to úžasné, občas sa mi zdá, že pracujete
za mňa a zaslúžili by ste si objatie
kolosálnych rozmerov.
Máme tým potapetované celé okolie, ale
nesrší to takouto originalitou.
Chcem sa ospravedlniť, ale vzhľadom k tomu,
že sa ma otázky v jazyku maďarskom
v určitom slova zmysle priamo dotýkajú, môj
článok bude dvojjazyčný.
1.Elégedett helyzetével?
Őszintén szólva igen, mert egyszer Istenek
hajnalán a sivár kopott mennyezet hirtelen
színt kapott. Azzal a tudattal keltem ki az
ágyból, hogy MA gyökeresen megváltozik az
ڰɒ
életem és egyszerűen pocsendesku kitapostam
a sárból.
A szívem sugallata felülmúlhatatlanná vált
hisz volt időm elgondolkodnom a saját begyökerezett elveimen, mi szerint csak azért nem
tiszteletem bizonyos embereket, mert nem tudtak rajtam segíteni.
Az igazsághoz viszont hozzá tartozik az, hogy valahogy azok sem tudtak segíteni rajtam, akik
vallják, hogy megváltozna általuk a város, legalább is nekem nem bizonyítottak.
Ezért én változtam, hogy bizonyíthassak saját magamnak és meg tanultam tisztelni mindenkit. Ez
nem stratégia, ez tény!

2. Elégedett gyermekei esélyeivel? (óvoda és iskolák)
Ehhez még nem tudok hozzászólni, de amint megtapasztalom, visszatérek a kérdéshez.
Egy biztos, az én gyermekem rendesen járna óvodába, akkor is, ha nem fizetném ki időben a szemét
hordási díjat, mert az én gyermekem nem tehet (ne) arról, hogy a lakótelepen csak 1müködöképes
szemétkuka van.
3. Elégedett községe állapotával? (Zoltánkert, parkok, strand)
Nem, de teszek azért valamit, hogy elégedet legyek? Nem!
Harcolok lócákért, brigádokért, invitálok másokat, hogy védjék a környezetet? Nem!
Akkor végül is mivel legyek, vagy ne legyek elégedett?
Mindenki induljon ki saját magából. Nem olyan nehéz szert tenni erre a belátásra: Amíg olyan
emberek társaságában tévelygünk, akik lerugdossák a lócát, és letörik a gallyakat...teljesen

mindegy, hogy elégedettek vagyunk-e, vagy sem és legyen ember a talpán, aki azt állítja, hogy
mind e mellett meg tudja védeni a város tulajdonát, mert akkor nincs más hátra, mint előre...és
őszintén gratulálok hozzá.

4. Elégedett azzal, hogy a városnak már nincs vagyona?
Nem, de akkor viszont felesleges elmélkedni a Zoltán kerten, parkokon és a strandon.
Idő, és energiavesztés.
5. Elégedett térsége jövőjével?
A jövő térsége, avagy a térség jövője táv fogalomnak
számít...végül is mindegy, mert számomra egy igazság létezik,
mégpedig: Nem igazán bízom a holnapokban a múltat lezártam
a jövőt nem kergetem.
Ha kergettem volna a jövőt mára nem tettem volna szert olyan
barátságokra, amelyek úgy érzem magabiztos
léptekkel fognak végig kísérni az életem
célegyenes síkján.
És amíg Ti makacsul ész nélkül harcoltok, én
azon agyalok a barátaimmal, hogy tudnánk támogatni a gyógyulásra vágyó
gyerekeket, hogy tudnánk segíteni a legédesebb jelenünket, hogy a világ
felfedezze bennük a legcsodálatosabb jövőt… mert mi összefogunk, értünk a
csapatmunka nyelvén és ennek semmi köze az üres ígéretekhez.
Tudjátok mit? Igazatok van! Harcoljatok csak… ha boldoggá tesz, mert minden
跠ի
bizonnyal Ti ezt akarjátok megtapasztalni.
Lehet, csak annyi különbség van köztünk, hogy nekem nyugodalmas éjszakáim vannak… én nem
bánom. :)))
6. Elégedett a Roma lakosság helyzetével?
Őszintén bevallom, nem, de ez kizárólag az én hibám! Hogy a csudába legyen fél milkás
sportkocsim, (cca. 17 000 €) ha nem pályázom a jogosítványra? Viszont egy pár jó barátot
kivételezések alapján elveszettem, úgyhogy van, amikor dühös vagyok… vagy nem erre gondoltak?
7. Elégedett, ha csak a szavazata kell?
Szóval akkor soha ne szavazzak!
8. Elégedett, hogy megosztották a város lakosságát:
Haszonélvezőkre és nagy tömegű nélkülözőkre?
Ezt hogy kell érteni? Úgy ahogy én értelmezem? Tehát ha az alapjától megváltozna a város
vezetősége akkor a nagytömegű nélkülözők a megváltás útjára léphetnek?
De hisz ez csodálatos, szeretnék szólni egy
pár jó barátomnak is, lehet? (cca. 8500-9000
ember, sajnos mindegyikük másra vágyik, de
jó lesz az, úgy érzem…csak győzzétek
teljesíteni, mert nem jó annyi haragost
összeszedni szerintem.)

