Má’ olyan régen jelentkeztem, hogy talán még hiányzok is?
Amikor muszáj megszólalni.
Nincs az a magyarázat, ami most jó lenne, hiszen a LESEK konferencia óta nem jelentkeztem.
Írhattam volna arról, hogy milyen rosszul mennek a „dolgok, amik vannak”, de a
panaszkodók sorába beállni olyan, mint sírni magunkról az ingyen levesért sorban állók
között.
Nézzük inkább a fontos dolgokat.
Nem csak, hogy megvagyok, de azok is, akik kihasználnak. Konkrétan saját jogon két „gringó
macskacicó”, meg a cimbijük, a siket „veres” csonkafülű kandúr, akit én menzásnak, ő meg
engem a „betanított etető automatának” könyvel el. Szerintem ők jobban vannak mint én,
vagy bármelyikünk az olvasóim közül.
Degradálhatnánk ezt a helyzetet, mondván, hogy mi köze a szőrös négylábúaknak a világ
nagy dolgaihoz, de én is csak abból tudok kiindulni, amiben élek. Jönnek szembe emberek, és
kérdezik, „hogy vagy”? Idejük nincs, hogy a választ meghallgassák, ezért azt mondom, hogy
„úgy ahogy te”. A válasz kiszámítható: „jaj, akkor neked rossz lehet”. Nekem ezek a
sztereotip kérdés-válaszok nem jönnek be, de hát elfogadom, hogy egy ilyen panaszkodós
világban élünk. De akkor legalább ezt csináljuk jól, és panaszkodjunk őszintén! Majd én
megmutatom, hogy ezt hogyan kell csinálni!
Elszállt az euro árfolyama, válság van Görögországban, megint drágul a benzin, bevándorlási
hullámmal kell szembenéznünk! Mi meg ki akarunk maradni ebből a nagy válság
fájdalomból? Nem, és nem! A Hangvilág is tud ám panaszkodni!
Én mondom összeomlás előtt a világ! Soha nem látott mértékben nőttek a beszerzési árak! Ezt
már nem bírjuk tovább! A termékeink árát nem tudjuk tartani! Már’ megint emelni kel az
árinkat (mint ahogy eddig minden évben)! Az emelés mértéke robbanásszerű, átlagosan eléri a
7,6 százalékot! Aki nem kapcsol időben, az bizony a pénztárcája épségét kockáztatja, mert
március esélyétől többet fog fizetni!
Halkan megjegyzem, hogy azért addig még van bő egy hét, ami alatt lehet előre gondolkozni.
De azért addig is tessék pánikolni, hiszen mi ebben vagyunk a legjobbak.
Kovács Zoltán a Hangvilág kft ügyvezető igazgatója.

