Szabó István
Kedves Pali bátyám!



Újra Való Világ! Éljen és virágozzék ez az IQ építő, agyfejlesztő tévéműsor. Azt nem tudom, ki az a nagyon okos, intelligens valaki, aki nézi ezt a ránk erőltetett szart. Mert azért gondoljunk már bele a különféle tévékanálisok kínálatába. Míg az összes csatornán a különféle Helyszínelők filmjeit adják, addig mondjuk a királyi tévéből a narancssárga való világ csöpög. Mert azért valljuk be férfiasan, még a legelvetemültebb politikai őrült sem várja el a médiától azt, hogy főműsorban hazugsághalmazokkal tömjék a fejünket. Egyszerűen nem tudom elhinni, hogy a krimiken és kétes értékű politikai műsorokon kívül nincs más a tarsolyban. Dehogynem! Hogyne lenne, amikor itt a Való Világ! Igen ám, csakhogy a való világgal az emberek többségének már most tele van a töke. Mert valóságos világunkban kiderült, aki nem úgy ugrál, ahogy azt a való világ urai elképzelik, annak például, lehet, hogy nem lesz állami nyugdíja. No persze ezt nem a Való Világ műsorvezetője, hanem a való világ egyik ura mondta. Könnyű neki, mondhatnók, amikor olyan emberek ülnek mellette, mint az ismert lantművész. Mármint a Való Világ műsorvezetője mellett. Viszont a való világ „műsorvezetőjének” még könnyebb a helyzete, mert őmellette még többen ülnek, immáron elegen. Ugye azt tudjuk, hogy volt egy időszak, amikor „sokan voltak/voltunk, de még nem voltak/voltunk elegen”. Most hála az égnek, már elegen vannak. Azt nem írom, hogy vagyunk, mert nekem nem ezt a való világot ígérték, anno, úgyhogy én már nem vagyok. Legalábbis, velük nem, és mással sem, mert a való világ irányítóival tele van a …! Tudom, Pali bátyámnak is, hisz azt mindannyian tudjuk, nem lehet egyforma világunk. A kérdés csak az, hogy nekünk a való világból miért mindig a szar világ jut? Ha jól láttam, a Való Világban közben elindult a beszavazás. Tessék már nekem elmondani drága Pali bátyám, hogy a való világban miért nincs kiszavazás? Mert ugye, beszavazás ott is van. A Való Világban viszont van telefonos kiszavazósdi! Kurva nagy találmány, egy a bökkenő! A való világban nincs ilyen! Vajon miért nincs? Azért nincs, mert a játékszabályokat magukra szabták. De csak azért szabták magukra, mert abban van a pénz. A Való Világban pénzt hoz a kiszavazósdi, hisz a betelefonálás pénzt hoz nekik a konyhára, mert emelt díjas a mutatvány. Minél többen szavaznak, hogy kifelé valamelyik versenyzővel, annál több pénze lesz a tévécsatornának. A való világban pedig csak akkor van pénze, mondjuk a bent maradó versenyzőnek, ha nincsenek kiszavazó telefonok. És nincsenek, mert nem lehetnek. Nem engedik az általuk kreált szabályok, hogy legyenek. Na persze, könnyű a Való Világ producereinek, hisz a rajongók ott sikongatnak a villa mellett, amikor megjelenik egy-egy pillanatsztár. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a való világ „sztárjainak” is még épp elegen sikongatnak. Igaz, már egyre többen zokognak, de a zokogás, egyelőre még nem nyomja el, az ovációt. Tulajdonképpen drága Pali bátyám, a probléma javát abban látom, hogy a Való Világot nyomja, élteti a média. Hamis, torz képet festve róla. Azt sugallva, hogy ez a műsor jó nekünk, nézzük, éljük bele magunkat. A való világot szintén így kezelik, nem véve tudomást az igazságról. Sőt, a való világban a média központilag van irányítva, a való világ „műsorvezetői” által. Természetesen a média ebben az esetben is azt sugallja, hogy ez jó nekünk, ez az érdekünk, ez a jövőnk. Még szerencse, hogy a Való Világ versenyzői tudják, hogy a jelen torz, a jövő pedig bizonytalan számukra. Hisz ott a talmi csillogás, a Való Világ valótlansága, mert úgy senki sem él, ahogy ők élnek abban a pár hétben, hónapban, míg bent vannak a villában. Na és mi van a való világ több milliós „versenyző”, a való világot megszenvedő gárdájával? Ők vajon mikor fognak rádöbbenni ténylegesen arra, hogy a jelen torz, a jövő pedig bizonytalan sőt! Talán reménytelen. Hisz ebben a való világban még talmi csillogás sincs. Drága Pali bátyám, rá kell döbbennünk arra, hogy való világunk nem a Való Világ. Hogy miért? Azért, mert amíg a Való Világban több száz tagú stáb gondoskodik arról, követ el mindent, hogy az a néhány versenyző jól érezze magát a bőrében, addig való világunkban egy maroknyi stáb gondoskodik arról, hogy sok millió „versenyző” érezze magát a lehető legrosszabbul a bőrében. Ami viszont mindkét világnál azonos, az a műsor vak elfogadása, a higgyük el nekik hozzáállás. És ez hatalmas butaság a nézők részéről, mert rá lehetne kényszeríteni a csatornát jobb, színvonalasabb műsorok készítésére. Most a Való Világra gondolok, és nem a való világra, mert az utóbbit már úgy elkúrták, hogy jobban nem is lehetne. A való világgal pont e miatt, nem tudom mit lehetne kezdeni, hisz eddig bármelyik stáb készítette, mindből rosszul jöttünk ki. Mi, kisemberek jöttünk ki rosszul, és nem a készítők, a stáb tagjai. Talán ha működhetne ott is a kiszavazósdi. Minden hónap végén betelefonálhatnánk valahová, hogy csókolom. Az a versenyző, ott a koalíció bal oldalán, egész hónapban szundikált a székében, ez számunkra érdektelen, menjen haza! Vagy az a másik, az hazudott, amaz pedig nem tartotta be az ígéretét, az pedig egy korrupt disznó, emez pedig visszaélt hatalmával, satöbbi. Lemerném fogadni, hogy a való világ is egy kicsit felpörögne. Egy szó, mint száz, drága Pali bátyám! Amíg a Való Világot végignézzük, végigszenvedjük és végigbosszankodjuk, addig a való világban bosszankodunk, szenvedünk, és azt nézzük, hogy hová is jutottunk el, annyi évnyi nélkülözése és szenvedése által. Sajnálattal jelentem, a béka segge alá. Mert a Való Világ, az nem a való világ! 

Kézcsókom Margit néninek!

A Zsoci a helyi kábeltévé valóság sójában szerepel. Itt egy villany és fűtés nélküli tanya van bekamerázva. A benne lakók fele minimálbéren, a másik fele pedig segélyen tengeti nyomorúságos életét. Néha zsiványok jönnek, és még azt a keveset is ellopják tőlük, amit esetleg megtermeltek, vagy nagy nehezen megvásároltak. Akit a nézők kiszavaznak, az kiesik a támogatási rendszerből, és mehet haza. Hogy otthon mit kezd magával? Szerintem, felköti magát, de azt már nem mutatják, mert a kamerák csak a tanya kapujáig kísérik a versenyzőket. 

                   

