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Nechápu zbabělost vlády. Systematicky reprodukuje schodek státního rozpočtu ve výši 40 miliard
Kč a nedokáže tyto peníze na straně výdajů prostě škrtnout. Pokud by to postihlo všechny stejně,
znamenalo by to ušetřit z každé státem vyplacené stokoruny 2,50 Kč - a to všem, bez ohledu, zda
se jedná o armádu, školství, pány poslance a jiné politické gaunery nebo důchodce. Kdo nedokáže
ze stokoruny ušetřit 2,50 Kč nechť si požádá o zbavení svéprávnosti. Dalo by se ovšem ušetřit i
více, kdyby stát (a veřejné rozpočty všeobecně) nerozhazovaly peníze za nesmysly, jako je
Bartoškova Karlovarská žranice, motocyklové závody v Brně, Český olympijský výbor a desítky,
stovky a možná tisíce podobných nesmyslů – prostě na ně nemáme. Kdo o to stojí, ať si na to
připlatí, případně si to zaplatí, nebo si sežene sponzora, případně to vyžebrá ve veřejné dobrovolné
sbírce. Tečka!
Zatímco Čína létá na Měsíc, staví v horách dálnice hodné filmů sci-fi, postavila do středověkého
zaostalého Tibetu vysokohorskou supermoderní železnici (dokonce na permafrostu), uživí svou
miliardu obyvatel, pouští své občany do celého světa jak za obchodem, tak za turistikou,
mrakodrapy staví jak na běžícím pásu, z čehopak jsou asi dopravní exhalace v čínských
velkoměstech (z oslíků?),…. , naši političtí gauneři řeší hlavně tamní lidská práva. Proč to ti
sluníčkáři pořád dokola melou tady a nejdou příkladem? Číňanů je asi 100 x více než nás, tak proč
nejde každý z havlistů přesvědčit několik set Číňanů o výhodách našeho nesmyslného a
zaostávajícího systému?
Tak nám městská chudina z Prahy a pár nesoudných obdivovatelů prázdných hesel z celé republiky
předvedli monstrozní demonstraci na Letné. Jestli jich bylo 200 nebo 300 tisíc není vůbec
relevantní. Podstatné je, že sice vykřikovali kdeco (hlavně dle pokynů předříkávače u mikrofonu),
přinesli si transparenty (i velmi vulgární) vlastnoručně vyrobené nebo kýmsi objednané a s
množstevní slevou nakoupené, ale vůbec jsme se nedozvěděli, jaký je plán B. Přitom se oni a
pseudopolitolog Fiala tvářili, že vyjadřují vůli celého národa. K založení nějakého nového
Občanského fóra se ovšem neměli. Zaslouží si akorát pochvalu, že nerozbíjeli kapitalistické
výkladní skříně a nezapalovali buržoasní auta, ba ani kostely neutrpěly žádnou škodu. Budeme se
tedy spokojeně těšit na listopad a na další várku prázdných bezobsažných hesel.

