GÖRBE TÜKÖR (katasztrofális politika, bûn, sztárok stb.)

Imádok
Isten hozott a
Wall Street-en... magyarnak lenni!
Mert...
Ha valakinek problémája lenne a jelenlegi pénzügyi válság: megértésével, a következõ sorok segíthetnek:
1. Valamikor régen, egy indiai kis faluban egy ember bejelentette a falusiaknak, hogy majmokat vásárol
fel, darabját 10$-ért.
2. A falusiak tudták, hogy a környéken sok a majom, elmentek hát az erdõbe összefogdosni õket.
3. Az emberünk majmok ezreit vásárolta fel, mindegyikért kifizette a beígért 10$-t. Ahogy a majmok
fogyni kezdtek az erdõben, a falusiak abbahagyták az
összefogdosásukat. Erre az ember bejelentette, hogy
20$-t ad egy majomért. A falusiak fellelkesültek és újra elmentek majmokat fogni.
4. A majmok csakhamar még jobban megfogyatkoztak, a falusiak hazatértek. Az ember 25$-ra emelte
az átvételi árat, de már így is nagyon nehéz volt majmot fogni.
5. Erre a férfi közölte, hogy 50$-t ad egy majomért,
de sürgõsen el kell utaznia egy kis idõre, addig egy helyettese fogja õt képviselni, aki a nevében átveszi a
majmokat.
6. Amikor elutazott, a helyettese azt mondta a falusiaknak: "Nézzétek ezt a sok majmot a ketrecekben,
amit a fõnököm vett tõletek. Eladom nektek darabját
35$-ert, és amikor az emberünk visszatér, eladhatjátok
neki 50 $-ért."
7. A falusiak összeszedték minden megtakarított
pénzüket, és megvették az összes majmot.
8. Ezután a falusiak soha többet nem látták sem az
embert, sem a képviselõjét, csak a rengeteg majom
mászkált megint a környéken, úgy, mint azelõtt.
Isten hozott a Wall Street-en...

*** * ***
A "Dicsõ Kommün" és vezetõje Kun Béla, nem
csak Magyarországnak, a magyar népnek okozott
mérhetetlen kárt és szenvedést, amint az alább
olvasható, másoknak is.

Átneveznék a
Kun Béla utcát
Szimferopolban
A Kun Béla nevét viselõ szimferopoli utca átnevezését követelte a helyi városi tanácstól az Orosz Egység
nevû párt és a krími orosz közösség vezetése - jelentette szerdán az e-Krím hírügynökség.
Az Orosz Egység és a krími orosz közösség vezetése szerint a kezdeményezésnek nem a teljes szovjet
múlt rossz színben való feltüntetése a célja, hanem e múlt véres
és szörnyû epizódjainak az elítélése. A követelés szerzõi szerint Kun Béla és
kommunista társai az oroszországi polgárháború idején részesek voltak abban, hogy meggyilkolták a fehér
hadsereg mintegy százezer, a bolsevikok által a Krím-félszigeten
foglyul ejtett katonáját.A politikai közösségek nyilatkozata szerint "erkölcstelenség egy szimferopoli utcanévben õrizni ennek a hóhérnak az emlékét". A folyamodvány szerzõi azt kérték a Krím fõvárosának tartott
város végrehajtó testületétõl, hogy a Kun Béla utca
kapjon a krími autonómia helyreállításával összefüggõ
nevet. Azt is követelték, hogy távolítsák el Kun Béla
emléktábláját a diplomás pedagógusok továbbképzésével foglalkozó intézet épületérõl.
Az e-Krímnek a hírhez fûzött magyarázata szerint
Kun Béla a helyi forradalmi tanács vezetõjeként 1920
novemberében mintegy 70 ezer áldozatot követelõ terrort vezetett be a Krímben. A megtorlás olyan méretû
volt, hogy az orosz kommunista vezetés tényfeltáró bizottságot küldött ki, majd 1921 májusában visszahívta
Kun Bélát a Krímbõl.

1. Nem haragszunk meg, ha a szomszédom feljelent, mivel tegnap mi jelentettük fel õt.
2. Van Suzukink.
3. Sírva tudunk vigadni.
4. Minden jóban találunk valami rosszat.
5. Mi találtunk fel mindent (a spanyolviasz kivételével).
6. Jókat röhögünk a saját bajunkon.
7. Vannak dolgok, amikben a világelsõk vagyunk (alkoholisták, öngyilkosok száma)
8. A jég hátán is megélünk (a globális felmelegedés miatt csökken az életterünk).
9. Mindig van még egy lyuk a nadrágszíjon.
10. A világ bármely táján nyugodtan káromkodhatunk, a nyelvünket úgysem érti senki (kivéve az
éppen mindig arra lófráló honfitársainkat).

Amelyet
mindnyájunknak
legalább hetente egyszer
el kellene olvasnia!
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11. Nem tér el a véleményünk a körülöttünk lévõ
országokétól! Egyformán szeretjük egymást!
12. Magyarország nagy volt!
13. Mi a vesztes csatáinkat is megnyerjük. Utólag.
14. A focink a világon a legjobb volt! Még az angolokat is megvertük!
15. A napsütésünk a legjobb! Egyre több ember
barnul!
16. Magyarország a világ egyedüli országa, amelyik csak önmagával határos.
17. A magyar a legszaporább nemzet. Egy parlamenti döntéssel másfélszer nagyobb lett a szavazópolgárok száma.
És nem utolsósorban: VAN HÁROM DOLOG,
AMIBEN MAJDNEM UTOLÉRHETETLENEK
VAGYUNK!
VAN DEVIZAHITELÜNK, JÓ SOK!
VAN ÁLLAMADÓSSÁGUNK, SZINTÉN JÓ
SOK. (DE NEM NEKÜNK A LEGTÖBB)
ÉS VÉGÜL: VAN HUMORUNK, HOGY MINDEZT KIBÍRJUK
• Mindig az életet válaszd.
• Mindenkinek mindent bocsáss meg.
• Hogy más mit gondol rólad, az nem tartozik rád.
• Az idõ majdnem mindent meggyógyít, adj neki
egy kis idõt.
• Bármilyen jó vagy rossz a helyzet, meg fog változni.
• Nem kell magad túl komolyan venni, senki más
sem teszi.
• Higgy a csodákban.
• Isten Isten miatt szeret, nem azért, aki vagy, avagy
amit tettél.
• Ne vizsgáld felül az életet, jelenj meg és hozd ki
belõle amit lehet.
• Az öregedés még mindig jobb, mint fiatalon
meghalni.
• A gyerekeidnek csak egy fiatalkora van.
• Végül csak az számít, hogy szerettél.
• Minden nap menj ki, ott történnek a csodák.
• Ha mindenki egy nagy kupacba gyûjtené a problémáit és másokét is megnézhetnénk, jól beérnénk a
sajátunkkal.
• Az irigység idõpazarlás, megvan mindened ami

Regina Brett, a cleevlandi Plain Delaer 90 éves
újságírója írta:
„Öregedésem emlékezetessé tételére egyszer leírtam 45 tanulságot, melyet az életben felfedeztem. Ezt
a cikkemet olvasták mind közül a legtöbbet, így hát
90. születésnapom alkalmával itt van még egyszer:
• Az élet nem igazságos, de ennek ellenére jó.
• Ha tanácstalan vagy, tegyél csak egy kis lépést.
• Az élet túl rövid, hogy az idõdet valaki gyûlöletére
pazarold.
• A munkád nem ápol majd, ha megbetegedsz. Ezt a
családod és a barátaid teszik majd, tartsd velük a kapcsolatot.
• Minden hónapban fizesd be a
bankkártyáid számláit.
• Nem kell, hogy mindig minden
vitát megnyerj, fogadd el, ha nem
értetek egyet.
• Sírj valakivel, jobb, mint ha
egyedül teszed.
• Haragudhatsz istenre, elviseli.
• Az elsõ fizetésedtõl spórolj a
nyugdíjra.
• Ha a csokiról van szó, hiábavaló
az ellenállás.
• Békélj meg a múltaddal, hogy a
jelent ne ronthassa el.
• Nyugodtan sírhatsz a gyerekeid
elõtt.
• Ne hasonlítsd az életed másokéhoz, nem tudhatod, hogy az õ
útjuk mirõl szól.
• Ha egy kapcsolatnak titokban
kell lennie, te ne legyél a kapcsolatban.
• Bármi megváltozhat egy szempillantás alatt, de ne aggódj, isten
nem pislog.
• Vegyél mély lélegzetet, megnyugtatja az elmét.
• Szabadulj meg mindentõl, ami
nem hasznos, szép vagy boldogító.
• Ami nem öl meg, valóban
erõsebbé tesz.
• Sosem késõ, hogy boldog gyermekkorod legyen, de a második már
csak tõled függ és senki mástól.
• Amikor azért kell küzdeni, amire
igazán vágysz, soha ne add fel.
• Gyújtsd meg a gyertyákat,
használj a szebb ágynemût, vedd fel a
drága fehérnemûd; ne tartogasd
különleges alkalmakra, a ma különleges.
kell.
• Készül fej mindenre, majd sodródj az árral.
• A legjobb még csak most jön.
• Légy különös most, ne várd meg az öregkort, hogy
• Mindegy hogy érzed magad, kelj fel, öltözz fel és
lilát hordj.
jelenj meg.
• A legfontosabb nemi szerv az agy.
• Engedj.
• Csak te felelsz a saját boldogságodért.
• Az élet nem masnival jön, de mégis ajándék.
• Minden csapást az alapján ítélj meg, hogy öt év
• A barátaink a szabadon választott családunk.
múlva számítani fog-e.

