CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Sąsiad wszystkich sąsiadów - kolejny anonim
Kim jest sąsiad? To osoba, która mieszka za płotem, albo na tej samej ulicy, no może najwyżej jeszcze na
tej, która sąsiaduje z naszą ulicą. Sąsiad ma znaną nam twarz i zazwyczaj znane nazwisko. Ilu masz
sąsiadów? 10, 20, no może 50.
Dziś pod osłoną nocy przemówił do nas nowy sąsiad - SĄSIAD NAS WSZYSTKICH.

Zaczyna tak:
Szanowny Sąsiedzie,

Piszę do Ciebie ja, Twój sąsiad z okolicy, urodzony i mieszkający w Mosinie od prawie 50 lat.

Potem informuje, że chciałby w tym liście oddać swój głos poparcia.
Stwarza pozory osoby wyważonej, posiadającej dystans do mosińskiej rzeczywistości. Nie robi problemu z
tego, że nie wszystko załatwił w urzędzie, a na jego ulicy są kałuże.
Pod osłoną nocy ten sympatyczny rozważny "sąsiad" w wieku 50+ biega po Mosinie, gdyż nie zaśnie nie
poinformowawszy sąsiadów o swoich przemyśleniach.
Gdyby miał twarz i nazwisko, zrobiłby to wcześniej, przyszedłby, porozmawiał, ale nie przyszedł, bo nie
ma twarzy - bo jest produktem wykreowanym przez specjalistów od czarnego PR, jest produktem, który
ktoś zamówił i za niego zapłacił.
Zapłacił, bo wie, że spora grupa ludzi jest podatna na manipulacje, że duża grupa mieszkańców nie
będzie tego analizowała i da się złapać na ten oczywisty chwyt wyborczy przygotowany przez
specjalistów.

W II części swojego przepojonego troską o dobro gminy listu, ten cierpiący na bezsenność
"sąsiad" w szczegółach opisuje zasługi jednego z kandydatów i co łatwe do przewidzenia
podważa przydatność tego drugiego.

Na koniec grozi, że jeżeli wybierzemy źle, to w kolejnych wyborach wystartuje ON - "nasz" sąsiad.
Kończąc pisze:
Pozdrawiam Sąsiadów
Sąsiad

Otrzymuje sygnały od osób, które mimo, że nie są moimi sąsiadami mają tego samego SUPER SĄSIADA,
co ja.
Jeśli do Państwa dotarł wczoraj w nocy taki ANONIM, proszę o kontakt.
Małgorzata Kaptur

m.kaptur@wp.pl lub 512 334 157

__________________________________________
Dziękuję za liczne SMS-y maile i telefony.
Okazuje się, że Anonimowy sąsiad "mieszka" wszędzie - Krośnie, na osiedlu "Za Barwą", na osiedlu
"Nowe Krosno", na Czarnokurzu i w centrum miasta.
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