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KAMARÃ•DI, JE TO MLÃ•DÃ•, KTERÃ‰MU DNES PATÅ˜Ã• SVÄšT
PondÄ›lÃ-, 08 leden 2018

Tak jsem se pÅ™ed pár dny zakoukal do nÄ›jakýho vzdÄ›lávacího poÅ™adu ÄŒT 24. Nebo to mÄ›la být estráda? To nevím, ale
Jardou &Scaron;terclem nebo se strýÄ•kem JedliÄ•kou byla urÄ•itÄ› vÄ›t&scaron;í sranda. Tady se vyskytoval jakýsi dvacetiletý
adolescent, prý "jÅ¯ tuber", jménem Karel Kovy KováÅ™. A není to jen tak ledackdo.
Tenhle gay Kovy (jinak nic proti gayÅ¯m) je idolem mladé generace, vÄ›ku 12 aÅ¾ 30 let (je&scaron;tÄ› by snad nÄ›kdo
chtÄ›l zpochybÅˆovat globální oteplování?), protoÅ¾e neúnavnÄ› na internetu pou&scaron;tí své vlastní videoklipy, neváÅ¾né i
váÅ¾né, a má cca 600 tisíc (!!!) obdivovatelÅ¯, vzletnÄ›ji Å™eÄ•eno, likerÅ¯.

DozvÄ›dÄ›l jsem se tedy, Å¾e je naprosto neúnosné, Å¾e v ÄŒesku o politice nerozhoduje jedinÄ› mládeÅ¾, vÄ›ku cca Dom
Feriho; vÅ¾dyÅ¥ pÅ™ece se rozhoduje o budoucnosti! Star&scaron;í a staÅ™í by rozhodovat a Å™ídit nemÄ›li, protoÅ¾e "uÅ¾
pár" a v oni budoucnosti uÅ¾ Å¾ít nebudou. CoÅ¾ o to. Tenhle jÅ¯ tuber urÄ•itÄ› starosti o budoucnost Å¾ádný nemá. Je
úspÄ›&scaron;nej uÅ¾ ve dvaceti letech, o peníze nouzi jistÄ› nemá, dÄ›ti ani vnouÄ•ata mít nebude (nemÅ¯Å¾e), je teda takzv
Ä•esky Å™eÄ•eno, v ólrajtu a ve vatÄ›.
Trápí mÄ› pár otázek: Platí to samý i pro tÄ›ch 600 tisíc jeho obdivovatelÅ¯, jeho lik
Nikdo z 600 tisícovek likerÅ¯ nechce dÄ›ti? V&scaron;ichni jsou navÅ¾dycky v ólrajtu a ve vatÄ›?
- V&scaron;ichni pohrdají &scaron;edesáti a víceletou starobou, která si Ä•asto neumí poradit ani se smartfounem a k
telefonování pouÅ¾ívá neuvÄ›Å™itelnej pÅ™edpotopní tlaÄ•ítkovej mobil, vykopanej odnÄ›kud z egyptský pyramidy?
- Tyhle dÄ›ti, jejichÅ¾ pÅ™eváÅ¾ná Ä•ást Å¾ije z penÄ›z svejch rodiÄ•Å¯, a jejichÅ¾ jedinou starostí je vý&scaron;e jejich "ka
starost, kde sehnat marjánku, a mnohahodinový denní zji&scaron;Å¥ování, co kdo kde napsal na jÅ¯tÅ¯b nebo na fejzbÅ¯k?

- DÄ›ti, který kolikrát ani do svejch 30ti let nepoznaly, co je starost o sebe sama, natoÅ¾ o blízký lidi, na nichÅ¾ jim záleÅ¾í?
- Zato ale velká Ä•ást tÄ›chhle dÄ›tí, samostatnýho Å¾ivota naprosto neschopných, má uÅ¾ volební právo! Co a koho asi
budou volit?
Å˜ekl bych, Å¾e, neschopni vlastního názoru, dají na rady svejch adolescentních idolÅ¯ - jÅ¯ tuberÅ¯. Teprve
Ä•asem pochopÄ›j, Å¾e Å¾ivot není jen sranda s jointem v tlamÄ›, Å¾e k závaÅ¾nejm rozhodnutím jen nad&scaron;ení adoles
zdaleka nestaÄ•í, Å¾e je nutná pÅ™edev&scaron;ím moudrost a zku&scaron;enost, Å¾e lidi, kterým pÅ™íroda odepÅ™ela mo
rozmnoÅ¾ování, mají vÅ¾dycky úplnÄ› jinej hodnotovej Å¾ebÅ™íÄ•ek, neÅ¾ lidi heteráci ....
A aÅ¾ pochopÄ›j, bude uÅ¾
pozdÄ›.
K panu Zemanovi mám pÅ™esnÄ› tisíc a jednu výhradu (poÄ•ítal jsem je), ale volit budu proti nepÅ™átelský invazi, p
nesluÄ•itelný ideologii, tedy jedinÄ› PRO pana Zemana. A proto vítaÄ•e nikdy, aÅ¥ je to Å™editel tÅ™eba deseti akademií sou
a ani kdyÅ¾ ho bude doporuÄ•ovat 9,98 z deseti jÅ¯tuberÅ¯.
Brej den v&scaron;em. NÄŒ

https://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 13 May, 2021, 04:09

