Így írtok Ti…
Szigetvári Jennifer 10.C

1.A)
Minden a múlté
Az elsuhanó országutat figyelve hallgatom a motor néma robogását,
S merengek a hasadt hegyoldal felé.
Százezernyi gondolat cikázik a fejemben, hogy nekem miért számítasz, amikor
én neked nem.
Emlékünk súlyosodva nehezedik vállamra, nem szabadulok tőle többé soha már.
S tűnődöm azon is, hogy mit kéne tennem, hogy megint ugyan úgy szerethess
engem.
Mit kellene csinálnom azért, hogy kezed a kezembe tedd,
S újra és újra mélyen a szemembe nézz.
De ezek sajnos elhagyott kezek, és nem fogod meg őket többé soha már.
Szemed másra ragyog, mint csillagos éjszaka,
Viszont ne félj nem haragszom én, de emlékünk újra és újra felemészt.
Szomorúan búcsúzom tőled, tudván hogy minden a múlté,
már csak szívemben őrizlek tovább örökkön örökké.

4.B) Blogírás
Sértő üzenetek…
Kedves Olvasóim!
Most egy velem történt új eseménnyel jelentkezem.
A mai bejegyzés témája a Facebook közösségi portálon kapott sértő üzenetek,
melyek ezúttal felém irányultak.
Természetesen az adott személy nevét nem fedem fel, személyének megsértése
végett.
Térjünk is át a témára.
Ez egész pontosan egy hónappal ez előtt kezdődött. Egy akkor még ismeretlen
személy beszélgetést kezdeményezett velem.
Mivel úgy gondoltam, hogy nagy bajom nem lehet belőle, így válaszoltam a
kapott üzenetekre.
Az üzenet feladója eleinte kedvesnek és egészen humorosnak tűnt. Voltak
olyan pillanatok amikor kissé
erőszakosnak bizonyult számomra, de ezt később hangulatingadozásaihoz
kötötte. Sokat beszélgettünk,
de én még így is óvatos maradtam hisz nem mindegy,hogy az ember kinek adja
ki a magánéleti dolgait.
A beszélgetés kezdett elmélyülni, melynek következménye az lett, hogy
ismeretlenül is azt hittem talán
internetes barátommá válhat. Teltek múltak a napok, mikor is egy délutáni
nap sértő, fenyegető
üzeneteket kaptam az adott személytől. Nem értettem hirtelen mi lett vele.
Próbáltam más irányba terelni a beszélgetést. Megkérdeztem minek a
következménye, hogy hirtelen megváltozott. Akiről eddig azt hittem hogy a
beszélgetéseink
alkalmával megismertem,teljesen kifordult magából. Az általam felállított
kép a személyről, romokba dőlt.
Hirtelen 360 fokos fordulatot vett. Bántó, a családomra is sértő üzeneteket
kaptam.
Igyekeztem minél hamarabb megszüntetni vele a kapcsolatot.
A közösségi portál súgó alkalmazásának köszönhetően a tőle kapott
üzeneteket letiltottam.

Ezek után nem kaptam többet. Eleinte azt hittem tréfál, hiszen humorosnak
ismertem meg.
Bejegyzésem tanulsága, légy óvatos! Én sem tudhatom mi történhetett volna
ha olyan információt
adok ki magamról mellyel visszaélhet. Manapság rengetegen lesznek az
internet áldozatai.
Szerencsémnek köszönhetően én nem lettem ennek részese.
Szeretném olvasóim, és mások figyelmét is felhívni az
elővigyázatosságra!Köszönöm szépen a figyelmet!
A mai rövid témám tehát ennyi lett volna. A megosztásokat meg köszönöm. Nem
sokára jelentkezem egy újabb bejegyzéssel.
Sziasztok!

