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Üdvözöllek  Gerébvezér1 nevű blogomon ! 

A napi bejegyzések mellett sok hasznos tanácsot adok az olyan gyengeelméjű , segítségre 

szoruló kortársaknak ,mint ti. Sokáig nem írtam. Igazából ennek magánéleti okai voltak. Nem 

volt túl sok időm . Hiszen az én időm drága. Ne gondoljátok ,hogy mindig lesz elpazarolandó 

órám rátok! Van nekem elég bajom .Például készülnöm kell a fárasztó latin órákra. Biztos 

sokan tudjátok ,hogy az előző csapatomból az egyik ember … meghalt. Hogy ne ferdítsek… 

erőtlen volt, vézna és szerencsétlen. Nem is csoda ,hogy beleesett abba a tóba a 

füvészkertben, de hallottról csak jót, vagy semmit . Viszont előttetek mégsem hallgathatok. 

Hiszen, ne tagadjuk az igazságot. Én ezt vallom. Nem beszélgettem vele sokat és 

tulajdonképpen nem is szándékoztam tovább mélyíteni a kapcsolatunkat egy-egy parancs 

erejénél. Ha lehetek őszinte …mégis kicsit mérges voltam rá. Boka…, az a tudálékos balfék, 

felkarolta és többet foglalkozott vele  ,mint bárki mással abban az idióta egyletben. 

Mintha…mintha a legjobb barátja lenne. Megvédte egyfolytában. Még akkor is, mikor, 

nagyot mondott. Szerintem azt nem kell támogatni ,aki csak halmozza a hibákat egymásra.  

Boka a legbosszantóbb . Minden bizonnyal azért vette hátára Nemecseket, hogy így 

mutogathassa a nagylelkűségét. Mindenki azt hiszi, hogy ő a tökéletesség mintaképe. Nem . 

Az semmiképpen sem igaz. Most az akkori barátaim csóválnák a fejüket. Hiszen ők így 

gondolták. Rám megorroltak ,amiért átálltam a vörösingesekhez,( a vörösingesek rajongói 

oldalát az alábbi címen találjátok www.vorosingesek.hu) de nekem is lenne okom haragudni 

rájuk. Nagyon jól tudták ,hogy vezetőszerepre születtem. Bokát viszont jobban szerették. 

Ezért szavaztak rá. Egy elnöknek elszántnak, vakmerőnek kell lennie. Erről már a,, 7 TIPP 

,HOGY ,HOGYAN LÉGY KEMÉNY” című posztomban részletesen írtam. 

katt. a linkre   

WWW.GEREBVEZER1/7TIPPHOGYHOGYANLEGYKEMENY 

 Ezek az erények nem tanulhatóak ,mégis őt választották. Ez igazságtalanság és ,amit nem 

tűrhetek el az, az igazságtalanság. A Pál utcaiak elárultak .Maguknak keresték a bajt. Egy 

olyan embert választani ,aki csak beszél és a bölcsességeket ,amiket mond még maga is alig 

http://www.gerebvezer1/7TIPPHOGYHOGYANLEGYKEMENY


érti ,nem nevezhetjük vezérnek. Csak játszotta a nagy tudóst ,és mi lett a vége? Semmi jó. A 

nagy eszével gondolhatta volna ,hogyha beakar törni hozzánk azt nem hagyjuk szó nélkül. 

Viszont ezt becsültem. Tettre tett! Bár a Pál utcaiaknál főhadnagy voltam a vörösingeseknél 

mégis nagyobbnak éreztem magam. Erősebbnek . Igazából ezért is álltam át hozzájuk. Végre 

megkaptam azt a tiszteletet , figyelmet ,amit megérdemeltem. Nem érzem ,hogy kihasználtak 

volna  azért ,hogy eláruljam a Pál utcaiak titkait nekik . Szerintem megtetszett nekik a 

racionális gondolkodásom és a tettrekészségem. Ők meglátták ,hogy különb vagyok Bokánál . 

Kövessétek be őket is  

@ÁtsFeriAzigazi 

@Pásztor01 

@02pasztor 

A vörösingesekhez nehéz bekerülni, de nem lehetetlen. Kevesen vagyunk, de csakis a 

legjobbak jöhetnek közénk.  

FELHÍVÁS  

Minden vállalkozó kedvű 14-16 éves fiút várunk jövő szerdán este a Füvészkertbe, 

toborzásra. Ha úgy érzed, hogy elég bátor és eszes vagy ,hogy közénk állj és még a piros is jól 

áll neked. Gyere ,és ne csak dumálj! Mutasd meg ,hogy közénk tartozol! 



 

további lojalitás bizonyítási lehetőségek: 

 einstand rendezése 

 ajándékok : az olasztól édességek, üveggolyók 

 a másik csapat zászlójának megszerzése 

Találkozz velünk és győzz meg róla ,hogy alkalmas vagy vörösingesnek! 

Vörös inget a következő webshopon érhettek el: 

www.weores-vorosingkereskedés.hu  

20% kedvezményt kaphattok a következő kuponkóddal :GEREB1 

Kövesd a további oldalamat is: 

www.Gerébweb.hu , és nézd az érdekes tartalmakat ,amiket posztolok. 
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