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VOLITVE V DZ 2018

TEKOČE ZADREGE “LMŠ” POKOMUNISTIČNE VLADE
DRŽAVLJANSKI - OBČANSKI POGLED IDEOLOŠKO
NEOBREMENJENEGA VOLILCA - MLAJŠEGA UPOKOJENCA
NA VOLILNE PROGRAME IN VOLITVE UDELEŽENIH
POLITIČNIH STRANK V DZ 2018 R. SLOVENIJE

3. PARLAMENTARNE VOLITVE 2018 v DZ - z dne, 3. 6. 2018
Za uverturo/”štimungo” - za pravo valovno dolžino.. o tej temi: volitve 2018!
Ko razmišljamo, govorimo, pišemo o politiki, o volitvah, o vladah itd. seveda ne pregledujemo, ne urejamo,
ne opredeljujemo, ne “katalogiziramo” lepega botaničnega sveta naravnih in gojenih rož, cvetlic!
Razmišljanje, pisanje o javnih in o prikritih političnih, o volilnih, “vladnih” dogajanjih je bolj podobno brskanju po zatohli, umazani starinarnici, ropotarnici, bolšjaku, kjer je polno izrabljenih, umazanih, komaj še uporabnih in nič več lepih stvari.
Mojster tanga, bistrega, etičnega razmišljanja: E. S. Discepolo, je leta 1934 v svojem zelo kritičnem, petem,
uglasbenem tangu “CAMBALACHE”- STARINARNICA, ROPOTARNICA, BOLŠJAK povedal:

20. stoletje je umazana starinarnica nečednosti, nasilja - kot “svinjak”
“CAMBALACHE”- STARINARNICA
“Da je svet bil in bo umazan,
zasvinjan že vem, to vemo vsi.
V letu 506 in v letu 2000 bo tudi.
Da so vedno obstajali jetniki, lopovi
Machiavelliji in prevarantu.,
samozadovoljneži in zagrenjenci.
Vrednote in njih kičasti - ponaredki.
Toda, da je dvajseto stoletje,
je res razmah, je kot razstava
predrzne, brezobzirne, brezobrazne zlobe,
tega pa res nihče ne more več - zanikovati.
Živimo zmetani v isti koš v valovitem merengu
in z istim blatom prepojeni, popackani.
Danes je, se zdi vse enako,
enako prav je, če si izdajalec, ignorant,
nevednež, modrijan ali pa lopov,
radodaren ali pa goljuf.
da je ta izdajalec,
neznani, modri, “jet”,
velikodušni, goljufi.
Vse je enako; nič ni boljše;
Osel je isto, je lahko - dober profesor.
ni stališč in temeljev, ni lestev za vrednote,
nemoralneži so nas izenačili, so se izenačili z nami..
če nekdo živi v goljufiji
in drugi “ambiciozno” krade
Vseeno, enako je, če človek je duhovnik,
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Slika 1: Enrique
Santos Discepolo
- eden od glavnih
tvorcev tanga.

prodjajalec žimnic, kralj klubov, kvartopirstva,
vsegliharski flegmatik, skrivaški slepi potnik..
To pomanjkanje spoštovanja,
preboleli smo - razum;
zdi se kot vsakdo je gospod, vsakdo - je tat..
Pomešani sm0 s finančniki-goljufi kot Stavisky,
verski učitelj Don Bosco in ugrabljenka Mignon,
mafijec Don Chico in Napoleon, boksar Carnera
In in ustanovitelj Argentine San Martin.
Kot v nespoštljivem steklu na prodajem pultu
starinarnic se je zmešalo življenje,
Ob sablji brez zakovic vidiš jokati - Biblijo,
zraven je za prodajo – bojler..
Dvajseto stoletje je starinarnica, bolšjak,
problematično, vročično, zatohlo
dvajseto stoletje.
Kdor ne joka ni mama, ni dojenček.
Tisti ki ne krade je bebec.
Kar naj, kar pusti ga naj krade,
tam v pečici ognja, v peklu – se bomo srečali.
Ne razmišljaj več, kar pojdi v eno smer v »LAO«.
Saj nikomur ni pomembno,
če si rojen častno in za čast.
Saj je tisti, ki dela kot bik – dan in noč enak tistemu, ki ga preživljajo – drugi.
Tisti, ki ubija je se zdi, enak tistemu, ki zdravi
In tistemu, ki se požvižga - na - zakon!”
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Slika 2: Ples tango v Londonu,
že leta 1934 se je razširil po svetu.
Tango je izraz strastne želje po živi, etični
lepoti.

Slika 3: Libertad Lamarque, tango
dama v svojem 85. letu, pogumno
poje klasični in zelo kritični tango
Cambalache, leta 1993.
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Podobne pesmi o 21. stoletju še ni nihče napisal: nič ne kaže, da bo, ko bo napisana po vsebini - kaj “lepša” od mojstrovine tvorca tanga in misleca E.S. Discepola.
CITATNI PREPOSTNETEK:
Slika 1: Enrique Santos Discepolo - eden glavnh tvorcev tanga. POVZETO PO: https://
www.otango.ru. Slika 2: Ples Tanga v Londonu se je že leta 34 razširil po svetu. POVZETO
PO: https://ww.youtube.com Slika 3: Libertad LaMarque, tango dama, poje in pleše tango
Amedialus. POVZETO PO: https://ww.youtube.com
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