II.diel.
A ČO TY, ÚBOHÉ SLOVENSKO?
Brať si za vzor mýty a legendy z obdobia „antickej“ doby je nebezpečné, lebo toto obdobie je, ako už vieme
zmesou absolútne nekompaktibilných období našej civilizácie. Globálny režisér hodil antickú dobu do minulosti
a predpotopnú dobu skrátil potrebou naviazať na vládu Petra Veľkého čím skôr, kým ešte „nezhltol“ celú Európu
a Ameriku. Američania zas potrebovali viac času a zahmlievania, aby územie kolonizovali fyzicky.
Ľutujem numerológov, ktorí nám vypočítavajú kadečo z dátumov narodenia, udalostí a veštia budúcnosť.
Ako sa to dá vierohodne posúdiť, keď nevieme ani to, aký dátum sa v skutočnosti dnes píše.
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Toto je len principiálne znázornenie problému, ktorý vznikol, keď po dvoch globálnych kataklizmách,
jednej na vrchole Antiky v 15.st. a druhej na konci Predpotopnej doby okolo roku 1790 sa posúval
kalendár vstupom do ranného stredoveku. O skutočný vrchol stredoveku, prechod do Antiky a jej
rozmach sme prišli a to by malo činiť 1000 rokov. Zhruba 180 rokov predpotopnej doby nám nechali
periódu nástupu ruského Petra Veľkého. Nevieme koľko to reálne činí. Rozmazali to naozaj dôkladne.
Horný graf ukazuje, ako sa letopočet odohral v skutočnosti a dolný graf kam nás asi „naši“ vládcovia planéty s
datovaním veľmi približne dostali. Dôkazy globálnej kataklizmy a prepisu dejín viď 1. kapitola.
To, že nepoznáme nejakých 1100 možno aj 1300 rokov našej minulosti je na zlosť a človek by zúril, keby mohol
dostať do rúk tých, ktorí to urobili a zámerne nechali tak.
No to nie je základný problém. Mohli by nám kľudne povedať, že nás sa to netýka, lebo sme vtedy nežili. A toto
už problém je!
Tá banda, ktorá nám dnes vládne nám neukradla len nejaké hlúpe dátumy, ako sa na prvý pohľad zdá.
Ukradli nám náš rod, náš národ, naše skutočné majetky, diela, hodnoty, naše prírodné bohatstvo, všetko
čo naši otcovia pre nás urobili a čo pre nás chystali.
- Svinstvo je v tom, že nám strojca novodobého systému zakazuje rodovú líniu a všetko, čo s ňou súvisí. Prečo
asi? Je zatým údajná potreba miešania krvi a multikulturalizmu? To sotva.
- Hlásiť sa k rodu a národu je trestný čin. Predsa všetko je aj tak spoločné a globálne! Naozaj? Super finta.
- Preto tu máme všelijaké inscenované „Grétky“, ktoré nám budú tvrdiť, že Brazílske pralesy sú naše a treba
ich nehodným Brazílcom zobrať, lebo sa o ne nevedia starať. Až ich zoberieme, čie potom budú, čo myslíte?
- Učia novú generáciu, že oni ničím nie sú zodpovední rodičom, že všetko okolo je aj tak ich. A keď si to potom
idú zobrať, čudujú sa že ich systém posiela do basy. Ich sú zákony, ich pravidlá hry, ich je naše potomstvo.
- Sme iba sprostými otrokmi, ale najhoršie je, že väčšina ľudí vás za to bude hlušiť a opľúvať, keď im to poviete.
- Systém si vychováva ľudí ako strážnych psov a tí vás idú vždy pohrýzť, kým ich našťastie nezastaví reťaz.
Toto všetko je úplne nič voči tomu, čo prepis dejín spôsobil medzi nevinnými národmi.
Všetky vojny, milióny obetí, krv tečúca prúdom, nevraživosť medzi štátmi, apatia otrokov tohto systému a
neschopnosť vnímať realitu je výsledkom toho, ŽE SI NIEKTO VZAL ČO NEBOLO JEHO, POTOM TO
ROZDAL UMELO VYTVORENÝM NÁRODOM, KLAMAL ICH A PODVÁDZAL A NA KONIEC
NECHAL ZOMIERAŤ ZA TO, ABY SI UDRŽAL VLÁDU!
To všetko aj s dôvodmi prečo to vzniklo, ako to urobili, aké nechali stopy a dôkazy bolo uvedené v I. časti knihy.
Dostali sme sa až ku začiatku 20 storočia. Teraz si popíšeme aký bol vplyv aj na náš národ.

PREČO NEVIEME KTO VLASTNE BOL M. R. ŠTEFÁNIK.
A teraz vybehnete na mňa s tým, že predsa vieme, učia nás to v škole, pripomíname si to každoročne…
Verte mi že nevieme. Systém sa postaral o dokonalé pokrytie tejto osoby nejakým tajomným
klišé, ale to, čo je za touto osobou je pre nás absolútne tajné. My vieme len výsledok a
dôsledok jeho pôsobenia ako „štátotvorcu“.
Ak ste doteraz pozorne čítali skutočné dejinné súvislosti poznané zakázanými nevedeckými
metódami, tak vám nebude robiť žiadny problém rozumieť tomu, čo sa bude ohľadom toho
geniálneho a osvieteného človeka diať, keď sa pustíte do čítania jeho oficiálneho životopisu.
Ten, kto jeho životopis musel przniť bol našťastie schopný (či už vedome, alebo nevedome)
nám zanechať aspoň malé posolstvá a možno veril, že o 100, 150 rokov sa niekto ich pokúsi
rozlúštiť.
Už som naznačil, že v tomto svetovom poriadku sa nijaká krajina nikomu nedáva len
tak. Ak si niekto myslí, že k vytvoreniu samostatného Slovenského štátu stačí obehať pár
priateľov a dostanete to na tácke, tak to ani náhodou!
O tom občania žiadnej krajiny, ani jej smotánka zvaná „oligarchia“, či volený parlament, alebo vláda nikdy
rozhodovať nebudú. Sami predsa vidíte, že všetko je dávno dohodnuté, zakreslené a rozhodnuté.
Nuž čo sa za týmto tajomným Slovákom skrýva?
Boli ľudia, ktorí to možno i dobre vedeli.
Napríklad predseda federálneho zhromaždenia Alexander Dubček, inak tvorca jari 1968. Ihneď po našej asi
bezfarebnej, lebo mimoriadne „zamatovej“ revolúcii dal do parlamentu schváliť Zákon o zásluhách
M.R.Štefánika o Československo. Prešlo to, iba bratia Česi mali „jako vždy“ drobné pripomienky. Po
Dubčekovej záhadnej autonehode sa už Štefánik vo vládnych kruhoch nevyťahoval.
V nasledujúcej ére osamostatnenia Slovenska sa našťastie zákon preniesol bez námietok. Boli iné problémy.
Bolo potrebné rozdať Slovenský majetok zahraničným investorom. Keď „nechápajúci“ Slovenský otec vlasti
Vlado Mečiar si myslel, že bude lepšie a akosi logickejšie dať národné továrne Slovákom a vyprojektoval prvú
Slovenskú oligarchiu, celý západný svet mu nervózne skočil na prsty a vlastný ľud ho s nadšením vyhnal z postu
predsedu vlády. Preboha, len si nevládnime a nehospodárme sami!
Ďalší premiér to už nepotreboval ani zakrývať a excelentne spláchol Slovenský priemysel a poľnohospodárstvo
do globálnej vaničky. Pripravil Slovensko na líniu vzorného spotrebiteľa a požierača odpadkov s nulovou
schopnosťou samostatnej ekonomickej existencie. A aby lojálnosť Slovenska bola dejinne zaznamenaná,
s ochotou otvoril cestu na bombardovanie bratov Srbov, ktorí nepochopili dejinné súvislosti, kým ich
nepresvedčilo humanitárne bombardovanie. Bratia Srbi predsa už konečne musia navždy uznať vymyslenú
islamizáciu a sa s ňou navždy stotožniť. Načo sú dohodnuté Viedenské mapy? Pre srandu?
Áno viem, akosi odbočujeme. Ale kde človek stúpi, všade vôňa dejinných výkalov. Starých aj nových...
Čo to ten Štefánik vlastne tají, alebo čo vlastne vedel? No, niečo vedel, ale my sa to nemáme právo dozvedieť.
M.R. Štefánik totiž padol do sietí systémovej privatizácie. Už cirkev mala túto formu globálneho prevzatia
informačného monopolu nad inými dejateľmi v svojom portfóliu. Aby sme vedeli o kom hovoríme, tak si
spomeňme trebárs na vyfabrikovanie Márie Terézie na úkor Kataríny Veľkej na úrovni prevzatého územia
Rakúsko-Uhorskej monarchie, po páde predpotopného systému konfed. slobodných štátov v Európe...
Ak to neide v plnom meradle, tak daného človeka budeme prezentovať, podporovať, sláviť ale v náležite
učesanej a schválenej forme. Štefánika nám teda primerane učesali a máme sa na neho dívať tak, ako nám to
prezentuje wikipédia, štát, spolky a pod.
V kuloároch spolkov sa síce čo to aj hovorí, ale to sú z newtonovského pohľadu konšpirácie a oficiálne
vystúpenia a publikácie to nevyslovia ani náhodou. Aj autor statí daných do wikipédie sa riadil oficiálnou
verziou, ale aspoň tie sprznené miesta označil jednotnou značkou. Podobne ako cirkev, keď chcela v dejinách
niečo zakryť, tak tam dala mor, choleru, vírus, povstanie, vojnu a podobne.
U Štefánika je tou univerzálnou značkou jeho choroba žalúdka. Príklad z Wiki:
• Namiesto toho, aby napísali, že sa stal v roku 1901 predsedom slobodomurárskej lóže Detvan, odkiaľ ho
pre nadmerné osvietenstvo po chvíli vyhodili evanjelici, vďaka čomu sa nakoniec názorovo rozišiel aj s
vlastným otcom, evanjelickým farárom vo Wiki napísali :
„V tomto období začali jeho žalúdočné problémy, stal sa predsedom literárneho spolku Detvan, ale
názorovo sa s členmi spolku nezhodol a zo spolku odišiel...atď…“

•

•

•
•

•

Namiesto toho aby napísali: „Štefánik počas vedeckého pôsobenia u profesora Janssena pri
astronomických výskumoch zatmenia slnka vyvinul metódu spektrografického pozorovania zatmenia
slnka, ktorá výsledkami pozorovaní spochybňovala heliocentrickú sústavu a zistila podivné skoky v
zaznamenanej chronológii zatmení a profesor Jansen to verejne predniesol v Parížskej akadémii. Na
základe toho bol Profesor Janssen suspendovaný, nový riaditeľ hvezdárne Štefánika vyhodil. Našťastie
spolok Bureu de Longitudes ho poveril vedeckou cestou po stopách zatmení slnka až do Turkestanu, kde
šiel cez Česko a Slovensko do Petrohradu a Strednej Ázie a pri návrate do Paríža mu udelili od
Francúzske astronomickej spoločnosti Janssenovu cenu. Počas pobytu na hvezdárni na Mont Blanc sa
dozvedel o záhadnej smrti profesora Janssena a časť Štefánikových prác uschovaných u neho sa záhadne
stratila.“ Toto nenapísali, ale radšej toto:
„ Štefánikov zdravotný stav sa veľmi zhoršil a bol prevezený do Chamonix pod Mont Blanc, kde sa
liečil dva mesiace. Tam ho zastihla správa, že prof. Janssen zomrel a on sa vrátil do Paríža…“
Namiesto toho, aby jednoducho napísali, že „po vedeckých astronomických expedíciách uskutočnených
prakticky po celom svete bol viackrát ocenený a nakoniec po prijatí francúzskeho občianstva bol
francúzskou vládou povolaný aj do diplomatických služieb, výsledkom čoho bol kríž rytiera čestnej
légie.“ Ďalej namiesto toho, aby napísali, že Štefánik na základe objavných nálezov máp a dokumentov
vo Francúzskej národnej knižnici predpovedal vznik I. svetovej vojny (tak ako aj my) radšej napísali:
„M.R.Štefánik v marci 1914 sa podrobil operácii žalúdka v sanatóriu u prof. Monprofita v Yngerse.
Po uzdravení ho zastihla správa o vypuknutí vojny a 9. augusta sa vrátil vojenským transportom do
Francie.“
Namiesto toho, aby napísali, že Štefánik dostal poverenie od Francúzskej vlády a po absolvovaní
leteckého výcviku a postupnom udelení vyšších vojenských hodností pod kepienkom „vojenskej
meteorologickej služby“ plnil tajné prieskumné a diplomatické úlohy, napísali:
„Vzhledem ke svému špatnému zdravotnímu stavu však nemohl hned odejít na frontu a dostal se na ni až
začátkem roku 1915. Nastoupil do vojenské letecké školy v Chartres a 11. května získal …...“

Namiesto toho, aby napísali, že Štefánik uskutočnil diplomatickú cestu do Vatikánu, kde sa stretol
s pápežom, ktorému predložil veľmi dôverné listiny a mapy okrem iného dosvedčujúce, že Slovensko
nebolo v predpotopnej dobe súčasťou Rakúsko-Uhorska, takticky napísali:
„Začátkem září 1915 ho poslali na srbskou frontu, kde toto své snažení ještě víc rozvíjel. Při evakuaci z
letiště v Niši však s letadlem havaroval a na útěku ho opět přepadla žaludeční choroba. Život mu tehdy
zachránili přátelé Raoul Labry a Michael Bourdon, kteří ho dopravili do Říma, do tamní Nemocnice
královny matky. Tam Štefánik poznal paní Claire de Jouvenel, která mu horlivě pomáhala i v jeho boji
za osamostatnění Slovenska.“
Aby sme to ale urýchlili, žalúdočná choroba ho prepadla pri jednaní s Benešom a Masarikom a francúzskym
ministerským predsedom Briandom o vytvorení spoločného štátu Čechov a Slovákov, založení Československej
národnej rady a vojenských légii, ktoré po vojne boli nutné na okamžitú obranu nového štátu.
Ďalej pri diplomatickom jednaní v Taliansku, kde sa pokúšal do emancipácie pribaliť aj Juhosláviu, v Rusku,
kde sa dostal až k cárovi Mikulášovi, k vedeniu v Rumunsku, v USA, kde získal u krajanov dostatok legionárov
a finančnú podporu, ktorú údajne Eduard Beneš následne ľahkomyselne prehral v kasíne v Monaku...
Potom už žalúdočné problémy trochu ustali a stal sa ministrom vojny nového štátu Čechov a Slovákov. Jeho
misia bola splnená. Kto by ho už na niečo potreboval. Možno by ešte párkrát trpel na túto záhadnú chorobu,
keby jeho život tak náhle a za podivných okolností neskončil pri známej záhadnej leteckej havárii. Nebudem ju
rozoberať. Je to otázka najvyššej miery svedomia a vedomia.
Ešte niekoľko drobností. Na začiatku sme boli spomínali, že Štefánik bol slobodomurár. Je to dobré, alebo zlé
vo vzťahu k jeho osobe? No keď si to vezmeme z pohľadu cirkvi, tak je to katastrofa. Osvietenstvo a
voľnomyšlienkársto a vyššie duchovno je pre cirkev to najhoršie a najdiabolskejšie čo môže byť. A keď cirkev
má z niečoho strach tak to neguje, opľuje, ohovorí a prekľaje. Cirkev má ešte jednu známu metódu, že chce do
spolkov, ktoré nedokáže zlikvidovať nanominovať svojich ľudí. Ale to nám dáva možnosť poznať či ide o
ozajstnú slobodomurársku lóžu, alebo cirkevnú kamufláž. Preto zrejme Štefánik opustil spolok Detvan.
Slobodomurári boli v minulosti tovarišstvom najšpičkovejších odborníkov, ktorí stavali chrámy a veľkolepé
svetské budovy a aby zachovali striktné vedomosti, normy, postupy a štýly potrebné napríklad pri výstavbe
gotického chrámu, museli si čistotu svojich radov úzkostlivo chrániť. Ak by sa im zrútila čo len jedna jediná
stavba, stratili by štatút slobodných majstrov a tovarišov a už by nikto im nevrátil dobrú povesť. Panovníci

mali k nim mimoriadnu úctu a dávali im nevídané privilégiá. Ako sami iste uznáte, ich čas prišiel po každej
kataklizme, požiaroch a iných udalostiach, keď bolo potrebné poškodené stavby opraviť, alebo nanovo
vybudovať. Po prvej poantickej kataklizme sa teda museli slobodné remeslá silne aktivizovať a roboty mali ozaj
neúrekom. Ak si porovnáte do dejín umelo vsunuté stredoveké mestá s tými, čo poškodila druhá kataklizma, je
evidentné, že v predpotopnom období sa stavalo nebývalým tempom.

Keď stavebný ruch trochu ustal, stali sa tieto spolky centrom prílevu mozgov. Bolo viac času na voľné myslenie
a rozvíjanie duchovných aktivít a preto sa predpotopná spoločnosť rýchlo dostala z krízy. O to viac boli tieto
spolky tŕňom v oku cirkvi. A jedným z veľmi významných centier slobodomurárskeho hnutia bol aj kráľovský
Pressburg, teda predpotopná Bratislava.
Na území Svätej ríše Rímskej bol výnosom sprivatizovanej Márie
Terézie dodatočne v následnej korektúre dejín tento spolok „akože“
striktne zakázaný. Marťanská chyba. Nečudo že vnímavému
Štefánikovi to vŕtalo v hlave. To predsa nemá logiku… Je plno
záznamov o voľnom pôsobení a pritom je to zakázané! V tak
tvrdom monarchistickom štáte nemohli mať zakázané spolky tak
báječné podmienky na činnosť na celom Slovensku a v Čechách
tiež! A dokonca sa tu v Pressburgu schádzali lóže z celej Európy a
Ameriky… Cirkev to zakryla existenciou Slovenského učeného
tovarišstva, ktoré nemá s tým slobodomurárstvom údajne nič
spoločné. Neskôr to zakryli takzvané literárne spolky o ktorých sa
píše oficiálne v našich cirkvou schválených dejinách.
Aj po páde predpotopnej civilizácie sa potreba znalých staviteľov
objavila v ešte vyššom meradle. Načim nám uvoľniť podmienky
prijímania členov a tak bola opäť hľadaná možnosť cirkevnej
infiltrácie. Už keď údajne okolo roku 1717 „vyhorel“ v rámci
zakrytej I. kataklizmy kompletne aj celý Londýn, boli
slobodomurárske stavy povolané do horlivej práce. Tu sa datuje aj

vznik novodobej Londýnskej Slobodomurárskej lóže. Bol tu však problém, lebo iniciačné protokoly
nedovoľovali ľavorukým kandidátom vstúpiť do chrámu vedenia, teda „keď raz nevieš, pekne krásne odpáľ!
Preto sa vytvorila v Yorku protestantská infiltrovaná odnož Slobodomurárskej lóže a tá dala možnosť
vystúpiť na svetlo sveta napríklad Newtonovi a neskôr uchvatiteľom „popotopnej“ Ameriky. Už to, že Newton
bol hlboko veriaci dogmatik a stal sa doživotným predsedom je neprípustné. U ozajstných slobodomurárov je
povinné striedanie predsedníctva a absolútna názorová tolerancia základným znakom a charakterom,
ktorý treba prioritne vnímať. Ozajstné Slobodomurárstvo už evidentne neexistuje!
Ďalším aspektom, ktorý Štefánikovi pomohol získať tromfy v rukách pri
hre o Slovensko a Čechy boli diplomatické zápisy Mórica Beňovského.
Ťažko povedať ako ich získal. Sotva od Johna Hyacinta Magelana,
údajného správcu ostrova Madagaskar, lebo ten už dávno nežil, ak vôbec
niekedy existoval. Skôr sa k nim mohol dostať v archívnych spisoch v
čase, keď sa stal Francúzskym kariérnym diplomatom. Tieto zápisy sa
kardinálne líšili od rozprávok, ktoré na objednávku cirkvi vypracoval
nejaký najatý anglický spisovateľ. Sprivatizovaný Móric Beňovský tam
totiž dostal životný príbeh v dokonalom marťanskom štýle a na náklady
cirkvi bol vytlačený a rozšírený po celom svete. Nečudo, že sa stal
bestsellerom svojej doby, lebo nápadne kvetnato opisoval človeka, ktorý
bol postavený na úroveň piráta Morgana a vyznačoval sa všetkými
odpornosťami, ktoré cirkev rada používa na zneváženie dejinných zásluh
každého významného človeka Predpotopnej doby. Ako keby bol Móric
Beňovský na charakterovom preškolení napríklad u Petra Veľkého, alebo
Jozefa II, o ktorom si ešte niečo zaujímavé povieme…
Len pre pobavenie:
Nevie sa presne kedy sa Móric Beňovský narodil. Ak by ste to chceli skúmať, máte smolu. Všetky matričné
údaje v Európe sú závislé od toho, kedy prišli na dané územie oplodňovači napoleonskych zborov a akého
cirkevného horlivca v danom mieste, danej obci vysadili. Ako som vysledoval, protestantskí kňazi boli
obvykle horlivejší a písali matriky aj do dávnej minulosti a často nechávali nenápadné voľné miesta, keby
náhodou vrchnosť potrebovala nejakého významného zákazníka doplniť. Sú často viditeľné aj umelé
prepojenia a nápadné štýlové skoky až do stredoveku. Matričné údaje z predpotopnej doby sú len tam, kde si ich
cirkev sama vyrobila po antickej kataklizme.
Ak na danom území cirkev neoperovala, máte smolu… Všetko v slovenských matrikách je preto iba kompilácia,
výnimky potvrdzujú pravidlo. Keď vyrábali Beňovskému pôvod, našťastie bola v Európe naordinovaná
sedemročná vojna, takže nebol problém z jeho otca urobiť maďarského husárskeho plukovníka a z matky
Maďarskú barónku. To svedčí o tom, že privatizovaný subjekt bol niekto významný. Keď už, nech je to aspoň
Maďar. A Poliakom tiež treba kúsok dať. Bude dajme tomu poľským generálom a aj manželku dostane nejakú
Poľku. Nuž a deti matky cirkvi sú spravodlivo podelené.
Takže poďme przniť jeho historické záznamy podľa vzoru „marťanov“:
No áno, ale ako sa Beňovský dostane do Ruska a podnikne plavbu po severnom Pacifiku? Nuž Rusi ho zajmú pri
jeho dobrovoľnom účinkovaní v Poľskej ľudovooslobodzovacej armáde a odvezú na Kamčatku. Odtiaľ bez
problémov unikne spolu aj s trestancami. Náhodou nájde vhodne zaparkovanú loď s plnou výbavou a zásobami
na pár mesiacov a aj keď sa zatiaľ neplavil ani po Balatone, hravo prekormidluje severný Pacifik. Keď dorazí do
Francúzska, nebude zavretý do basy, ale naopak, bude z neho kráľ Ľudovít tak unesený, že ho pošle hľadať
ostrov Madagaskar. Keď tam dorazí, pár domorodcov zlezie zo stromu a zvolia si ho za kráľa celého ostrova,
štvrtého najväčšieho na svete… No nemám chuť ďalej rozoberať tento paškvil. Je tam toľko marťančiny, že sa to
nedá stráviť.
Skutočné zápisy hovoria zrejme niečo úplne iné.
Čo, to sa dozvieme jednoduchým odfiltrovaním nám už dobre známeho a priehľadného marťanského folklóru:
Gróf, či barón Beňovský bol určite kráľ, ale zrejme kráľ a vyslanec predpotopného Slovenska sídliaci v
kráľovskom Pressburgu. Jednoduchosť s akou sa pohyboval po celom svete to potvrdzuje. Ak bol zároveň aj
kráľom Madagaskaru, čo cirkev vedome rozširuje, je to klasický manéver. Čo keď sa dakde nájde nejaký

protokol, kde jeho titul bude uvedený? „Však je kráľ, my to nepopierame, ale niekde na druhej strane Afrického
kontinentu a zvolili si ho traja domorodci!“
Madagaskar si aj tak Francúzi už po tej dobe privatizovali a verejne uznávajú, že im ho Beňovský do krámu
dotiahol. Ani Štefánik na Madagaskar nič overovať neletel, asi tiež uznal že nám výmenou stačí aj rodné
Slovensko. Najdôležitejšie však je, že Beňovský aj podľa spotvoreného dobrodružného románu bol mnohokrát v
Amerike a zo snahy to maskovať super volovinami vyplýva, že bol jedným zo zakladateľov a účastníkom
amerického kongresu. Teda bol zakladateľom predpotopnej Americkej konfederácie. Prvého kongresu sa
zúčastnili všetci z diplomatického zboru Únie slobodných predpotopných štátov, ktorých bolo zrejme 15.

Oficiálna história tvrdí že 13, teda podľa počtu kolónii existujúcich po zachvátení Ameriky dosť neskôr po II.
potope a sú dokonca známe aj ich slávne mená. Vzhľadom k tomu, že dej sa odohráva v reálnej predpotopnej
dobe, žiaľ následne vyhladenej kataklizmou je to iba iba kompilácia. Účastníci sú všetci praví slobodomurári,
ako nasvedčujú symboly po stranách malieb v US Kapitule, kde vľavo je symbolicky znázornený slobodomurár
v typickej tovarišskej zástere platiaci členský príspevok a v pravo strážca lóže, ktorý bráni žene a dieťaťu
prístupu. Slobodomurári mali krédo nezaťahovať ženy a deti do nebezpečenstiev, ktoré ich činnosti mohli
spôsobovať.
A strážiaci predpotopný velikán bol zrejme predlohou pre návrh štýlovo jednotných napoleónskych mundúrov v
popotopnom čase zabývania celej Zeme. Podľa mňa veľmi blbý a nepraktický výber...
Úsmevná je oficiálna verzia kde sa na Wikipédii cz. ohľadom symbolov píše:

„První kontinentální kongres (vlevo kolonista platí daně, vpravo britský voják brání matce s dítětem). Malba v
centrální chodbě (angl. Great Experiment Hall) Kapitolu Spojených států“.
Mohli by sme sa na tom zabávať, keby za tým nebolo to klasické Anglikánske cirkevné marťanstvo. Vyplýva z
neho, že po invázii do Ameriky po II. potope sa zase len primitívne privatizovalo. Cirkevní „slobodomurári“,
ktorých poznáme podľa symbolu „G“,hviezdy a vševidiaceho oka, sa za pravých slobodomurárov jednoducho
prezliekli a urobili tých „US kongresov“ následne ešte niekoľko, aby predemokratizované predpotopné
deklarácie upravili na podobu, ktorú máme tak radi a obdivujeme... Otázka je, či predpotopných účastníkov a
zakladateľov už naozaj nepoznali menom, alebo ich jednoducho po Vatikánsky premenovali.
Ale zopár reálnych účastníkov by sme si mohli kľudne aj tipnúť: Móric Beňovský, Jozef II, Ľudovít Francúzsky
a minimálne niektorý skutočný nástupca Petra Veľkého.
Kto bol Jozef II.? No asi poteším bratov Čechov, lebo to bol ozajstný český predpotopný Kráľ.
Poznáme to podľa toho, že s ním bolo
zaobchádzané nám známym marťanským
spôsobom. Cirkev si ho privatizovala do
svojich predpotopných dejín pod
rovnakým menom Jozef II. Nemohla s
tým vôbec nič robiť, lebo v Čechách bola
jeho socha doslova a do písmena v
každom meste! Potom boli jeho sochy
striktne zakázané, demontované a
zachovali sa len tie, ktoré Český národ
našťastie dobre uschoval.
Aby sa jeho ozajstní krajania nebúrili, do
dejín napísali, že bol obľúbený monarcha
Svätej Ríše Rímskej, ale bol neschopný
babrák, ktorý nakoniec svojimi
nešťastnými liberálnymi reformami
pochoval Svätú Rímsku Ríšu. Ku koncu
života sa našťastie úplne zbláznil a pľujúc
krv na všetky strany takmer všetky svoje
reformy akože odvolal...
Krajšie priznanie si ani nedokážem
predstaviť. Po potope žiadna Rímska Ríša
neexistovala, tak prečo to nehodiť na
nedobrovoľne privatizovaného Jozefa II.
a prečo na to nepoužiť typicky marťanský
rukopis?
Dobre sa pozrite na túto sochu a
predchádzajúcu maľbu v kapitule z I.
kontinentálneho kongresu. Určite aj vy
ľahko spoznáte ktorý z účastníkov je
Jozef II.

No a čo na záver? Ten malý 160 centimetrový a 60 kilový Slovák, Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik
doslova obrátil na ruby celý svet len preto, aby vrátil mnohým národom ich identitu, vlasť a dejiny. Nikto sa
mu za to nikdy a dostatočne nepoďakoval a už žiaľ ani nepoďakuje. Za pravdu sa zomiera a je jedno, či náhodou,
alebo účelovo.
Pre tých ktorí mu chcú vzdať hold je stále príležitosť ísť sa mu pokloniť aspoň pred jeho mohylou na Slovensku.
Česť jeho pamiatke a aj pamiatke všetkých ozajstných vládcov predpotopnej slobodnej doby!

MEDZIVOJNOVÁ HRA NA MIEROVÝ STAV.

Tu už katolíckej cirkvi nepomôže ani zalamovať rukami. Ak sa pozrieme na povojnovú mapu, stav oproti
Viedenským dohodám bol diametrálne odlišný a nepomohlo ani plakať. Anglikáni síce tiež neboli nadšení,
ale okrem Ruska všetko ako tak vyšlo a dokonale sa na tom celom finančne nabalili bez veľkých ľudských
strát.
Aktéri ruskej revolúcie síce ešte Izrael nedostali, ale veď ani úlohu v Rusku ešte nedotiahli, tak si musia pekne
počkať. Svätá Rímska Ríša bola ešte rozdrobenejšia ako pred vojnou, Angličania sa stali osvedčeným,
vysunutým trójskym koňom a spoluvládcom Ameriky, Osmanov z ranného stredoveku nahradili modernejší
Turci, Číňania ako tak splnili vyhladzovacie genocídne úlohy a mohol sa im zobrať cirkvou kompilovaný
cisariát a nahradiť niečim modernejším. Na analýzu celého povojnového sveta ale nie je priestor, môže si to
preskúmať každý sám. Metóda je jasná.
Kto si myslí, že sa cirkev už vzdala akýchkoľvek snáh a pokusov, tak to veru nie. Hnala napríklad Poliakov,
Litovcov, Bielorusov, Ukrajincov u ktorých našla dosť jednotlivcov, ktorým stačili zamávať stredovekými
mapami pred nosom, aby šli do útoku na Rusko aj po vyhlásení konca I. svetovej vojny. Program „občianskej
vojny v Rusku“ samozrejme aktívne a s nasadením podporovali všetci, komu nahovorili, že ich Rusi vždy
svinsky zneužívali a aj Američania mali logický eminentný motív, ktorý sme zrozumiteľne už načrtli. Následný
program totálnej obchodnej, potravinovej a technickej izolácie a riadeného vyhladovania Ruska tiež prebiehal v
jednotnej línii. Hlavne že si to Rusi akože spôsobili sami a vraj vôbec nedodržiavali Brest-Litevský mier…

No prečítajme si v dejinných záznamoch, kto im liezol na teritórium a doložme naše poznanie, že prečo a
budeme v obraze. Celosvetovo koordinovaná tlač a globálna propaganda chŕlila na Rusko oheň a síru a pravda je
predsa to, čo sa opakuje stokrát, nie to, čo si môžete overiť…
Rusko zvíťazilo, dobudovalo zväz Sovietov a mohlo si na chvíľu oddýchnuť.
No trestať nemožno len Rusov! Vďaka nim sa trocha pozabudlo na vopred plánovaných vinníkov prvej
svetovej vojny, teda vždy nad mieru iniciatívnych a horlivých Nemcov. Keby Rusi tak úporne nezamestnávali
celú alianciu zla, tak by Nemci si to vyžrali stokrát horšie, ako sa to v skutočnosti stalo. Aj tak následne dostali
na frak poriadne, žiaľ neprávom, a nikdy na to nezabudli a nezabudnú. Reparácie splácajú takmer do dnes...
No režiséri si uvedomovali, že ich ešte ako jediný reálny štít proti Rusom bude nutné pre istotu zachovať.
„Veď nie sme sprostí. Nemcom požičiame, nech sa za naše peniaze postavia na nohy a úroky budú splácať aj ich
pravnúčatá. Ešte nám budú za to spolu aj s Rakúšanmi ďakovať, že sme ich zbavili hyperinflácie, keď si chudáci
museli tlačiť nekryté peniaze!“
A Sovietsky zväz to aj tak dlho nemôže prežiť. Plán „totálne embargo“ po výdatnej hladovke a zničení a
odvezení akéhokoľvek priemyslu je istý. Skapú ako potkan vo vedre vody. Veď si vďaka nám nevedia vyrobiť
ani ceruzky, nie to poľnohospodársku techniku. A ťažký priemysel? Ani náhodou!
No aj doma, v Amerike nastali „mierové vojny“, teda finančné globálne operácie. Kým Vatikán hľadal po
svojich archívoch nejaké dobré mapy a listiny, ktoré by sa dali vhodne použiť na prebudenie Talianov z
povojnovej letargie, v americkom finančnom centre FED vymýšľali plán, ako veľkolepo využiť Marxengelskú
doktrínu o „ nutnom“ striedaní kríz na globálnej finančnej scéne, ktorú si účelovo vybudovali.
Chápem, že nie každý rozumie diablovi zvanému ekonomika, preto si to skúsme zjednodušiť.
Predstavte si, že sa vaši dvaja susedia povadia na život a na smrť a hlušia sa ako besní. Berú si vzájomne
pozemky, kradnú si náradie, ovocie, nábytok a nakoniec dôjde aj na zlato a cennosti. Rodina, deti a ženy vôbec
nie sú v tejto hre dôležití, tí len nevinne trpia...
Prídete teda za nimi a navrhnete im, že kým sa dohlušia a dohodnú kto vlastne je víťaz, vy si ich cenné papiere,
peniaze a zlato vezmete do úschovy. Aby im niečo náhodou nezmizlo. To dáva logiku, no nie? Potom im z ich
vlastných peňazí kedykoľvek požičiate, aby si mohli kúpiť nový kyjak, dynamit, alebo vidly, ktorými súpera
skôr zdolajú. Zatiaľ to ešte párkrát otočíte, investujete, dáte niekomu na dlh, kúpite nejaké cenné papiere,
výhodné akcie a aj sebe a svojej rodine čokoľvek doprajete. No jedného dňa obaja susedia prídu, že už prišli o
všetko, majetky a domy, vybili si navzájom rodiny a keďže nie je o čo sa hlušiť, teraz chcú naspäť svoje ceniny,
ktoré ste im dobre uschovali. To je ale dosť nepríjemné! Vy ste rátali hlavne stým, že to neprežijú. Keby prišiel
len jeden sused, snáď to zvládnete. Niečo mu dáte, sľúbite super úroky ak časť vkladu nechá, ale pre oboch žiaľ
nemáte dosť voľných prostriedkov. No a to presne sa stalo aj v priebehu a po skončení I. Svetovej vojny.
No čo stým? Ako tomu predísť, keď sa všetci dovalia, že chcú svoje zlaté rezervy a ceniny tak dobre uschované
a zabezpečené? Kým sa totiž peniažky točia pekne v relatívne malom objeme, tak tie isté peniaze obehnú systém
aj stokrát a je ich zdanlivo dosť a nikto nezbadá, že ide o hlúpy kolotoč. Ak by však všetci chceli svoje peniažky
a ceniny vybrať naraz, toľko tam bohužiaľ už dávno nie je…
Však sme ich prejedli a výhodne investovali do podpory vojen, tak čo chcete?.
Keď už tá židovská teória Karla Marxa hlása, že striedanie fáz konjuktúry a inflácie, teda prosperity a pádu je
absolútne nevyhnutná, tak to ľuďom aspoň neberme. Aj tak sú z tých revolučných zlátanín všetci tak pobláznení,
že nebude problém zdôvodniť, že za všetko môžu židia a my to budeme aj propagovať.
Čo tým a ako to dosiahneme? Jednoducho si nejakú krízičku, ale takú poriadnu naplánujeme. A to preto, lebo
teraz je systém finančných tokov dôsledne sledovaný a židom s talentom daným od boha neujde ani cent. Ak to
však nejako rozmlátime na prach, ani ich horlivosť, či láska k peniazom a nevšedný talent tu už nepomôžu.
Všetko bude musieť začať odznova a od úplnej nuly. A potom to finančníctvo my naplno prevezmeme, lebo
bežným židom už akože dôverovať nemožno, no nie?
Musíme proste rozvrátiť burzu a bude vymaľované!
Ako sa to robí?
Nič ťažkého. V prvej etape krízy vyberieme my „vyvolení“ v tichosti čiastočne svoje vklady a to až do možného
finančného dna. Dáme avízo aj partnerom z Vatikánu, aby na nás nezazerali. Židia sa z toho poserú a ako ich
poznáme, budú ticho, lebo cítia sa byť za spravodlivý chod finančných tokov zodpovední a zoženú nejaké
vlastné prostriedky na núdzové rozbehanie bankovníctva a burzy. Vtedy udrieme znova a vyberieme si aj ich
prostriedky. Keď tam už nič nebude, rozšírime paniku medzi ľuďmi a všetci budú utekať si vyberať vklady. To
už chlapci z päťcípej štvrte nerozchodia. Ak ich všetkých konečne nepohlušia na mieste, nebudú už môcť vyjsť

ani na ulicu. Už nám aj tak s tou ich spravodlivou dôslednosťou idú roky poriadne na nervy. Prečo sa máme
riadiť ich pravidlami? Ich boh nás aj tak nevidí a neriadi! My ho používame, len keď treba...
Keď sa blbé národy v Amerike a všade vo svete budú pýtať, prečo si nemôžu vybrať svoje vlastné peniaze,
dostanú odpoveď, aby sa pýtali židov. A problém je raz a navždy vyriešený.
OK. Ale židia nie sú sprostí, čo keď nám na to prídu?
Neprídu, proste keď už bude veľmi zle, my to zachránime. Vybrané peniaze zo systému ponúkneme Americkej
vláde a členským bankám FED za dlhopisy. A kto chce prachy, nie je problém. Môžu si vybrať: buď oslovia nás
a vstúpia do FED, alebo sa obrátia na židovské finančné systémy, hehe! Tým celý svet zachránime a budeme
jediným spoľahlivým garantom svetovej finančnej stability. A konečne bez toho precízneho a prehľadného
židovského buzerovania. My nepotrebujeme sa hrať na centy! Milión sem, milión tam…
A aby si ľudia pekne zvykali, v pravidelných cykloch už budeme plánovať krízičky a sem tam dáme aj nejakú
väčšiu, teda nejakú vojnu, inváziu demokracie, dvojičky a podobne. Uvidíme, na to je ešte času dosť. Proste keď
to rozflákame, tak to znova zresetujeme, občania to zaplatia z prepadlých úspor a cenných papierov a život ide
ďalej! Keď bude treba, zriadime rôzne finančné práčovne, trebárs mafiu, kozmický program, veľké domáce
zbrojenie, studenú vojnu, ale to je ešte hudba budúcnosti. Zatiaľ musíme pomôcť bratom z Vatikánu nájsť
metódu na ich návrat do hraníc Viedenskej dohody. Keď už nič iné, tak na tom aspoň poriadne zarobíme, ako
vždy doposiaľ. Sú to babráci a naivní amatéri, ale nechajme ich, veď dohody sú dohody, my im predsa v ničom
nikdy nebránime. Čo si pohnoja, to je ich vlastná vec. My radi a ochotne vždy pomôžeme! A keď chcú Rusko,
nech si ho pekne krásne vybojujú. My si špiniť ruky nebudeme.
Nuž poďme pozrieť, čo nám to Vatikánski bratia zatiaľ vymysleli a ako rozmýšľali:
To, že treba od teraz podporovať FED, to je jasné. Veď nebyť bratov za veľkou mlákou, prídeme o pekný balík
peňazí. To je za prvé. Pokus s vytiahnutím a upravením máp a dokladov z dávnej doby sa asi celkom osvedčil.
Benito Mussolini sa v Taliansku chytil a celkom pekne zarezáva. Museli sme kúzliť a vykúzlili sme túto
rozprávku v štýle všeobecného klamstva:
Po páde Rímskej ríše (476) sa stalo územie Talianska súčasťou byzantského cisárstva,
neskôr územia Lombardov aj Frankov. V roku 755 vznikol v strednom Taliansku cirkevný
štát, ktorý existoval do roku 1870. V roku 800 bolo územie súčasťou štátu Karola
Veľkého a od roku 962 Rímsko-nemeckej ríše. Do 18. storočia pretrvalo rozdrobenie
krajiny na malé štátne útvary, z ktorých najväčšie boli Sicílske kráľovstvo, pápežský
štát, Sardínske kráľovstvo, Toskánske vojvodstvo, Milánske vojvodstvo, Benátska
republika a Janovská republika. V 18. storočí sa presadil vplyv rakúskych
Habsburgovcov. V rokoch 1796 – 1815 sa Taliansko dostalo pod francúzsky vplyv.
K Francúzsku boli prepojené rozsiahle časti krajiny (Turín, Janov, Rím). V rokoch 1860
– 1870 prebiehal proces politického a územného zjednotenia Talianska proti vplyvu
Rakúska. Taliansko si vydobylo nezávislosť 17. marca 1861.

No dobre, noty pre Talianov máme. Ako čítame je ich prirodzený nepriateľ Francúzsko. Mussoliniho síce pred
vojnou podporovali pri vydávaní jeho časopisu Poppolo di Italia, ale to veľmi nevadí. To sú obchodné záležitosti.
Benito je ošľahaný salezián, takže on sa na to díva našimi očami. Potrebuje konečne úspešnú kariéru a my mu ju
dáme. Ak to pohnojí, spláchneme ho ako každého doposiaľ. To nebudeme ani riešiť.
Čo od neho chceme?
Taliansko sa po vojne borí s krízou a tak nečudo, že ľudia sú nervózni a mátajú ich socialistické idey. Prekliate
Rusko! Benito tým ako cirkevný agent v rôznych hnutiach pár krát prešiel a pár spolkov infiltroval, takže dobre
pozná mentalitu nespokojencov. Ak im ponúkne zmenu, poriadok a disciplínu, národnú hrdosť a jednotu, stav sa
upokojí a Taliansko môže nastúpiť cestu obnovy Rímskej Ríše. Zatiaľ len Rímskej. Svätosť príde až neskôr.
Jednota, zväzok , teda fasci bude symbolom. Fascizmus, teda fašizmus je predsa dobrá idea, pokiaľ sa na to
dívame zo správnej strany.
No a teraz potrebujeme partnera z výbojnej, nesmierne cieľavedomej, húževnatej, ale poriadne naštvanej a
vyhladovanej krajiny a to z nespravodlivo potrestaného Nemecka.
A to už nie je také jednoduché...
Nemci sú iná mentalita a tam žiadny Benito ani náhodou neuspeje.

Musíme nájsť mimoriadneho človeka na túto úlohu. Je ten správny čas. Nemecko trpí ako nikdy, všade sa šíria
fámy o židovskom finančnom spiknutí, ktoré vyvolalo celosvetovú finančnú krízu, znovu sa plánovane odkiaľsi
objavujú staré pamflety antisemitského hnutia „Protokoly sionských mudrcov“. A aj generál „porazenej“ Pruskej a
Nemeckej armády Ludendorff verejne vyskakuje, že bol drzo a surovo zradený tými, ktorí ho poslali bojovať za
práva Nemeckého národa a snaží sa dvakrát o štátny prevrat. Och, tu treba sa nám poponáhľať, lebo keď to
nepodchytíme, môže sa to zvrtnúť a pôjde to mimo našu kontrolu.
Zatiaľ dobre, ale generál Ludendorff je aj tak nevhodný, lebo jemu nič nového nevieme podhodiť, ten už má svoje
mapy a svoje zažité presvedčenie a nedajbože by sme ho otvorene rehabilitovali, že má úplnú pravdu, keď sa búri.
On už patrí do vopred určeného tábora potrestaných, tak sa rozhodlo a punktum. Čo sa raz spláchlo, je spláchnuté!
Ale máme teraz v base akéhosi Adolfa Hitlera, ktorý sa veľmi angažoval v Ludendorffovom povstaní a dostal 5
rokov! To je náš človek. Dokonca Rakušák, rodom z našej blahoslavenej Svätej Ríše Rímskej. Keď mu ponúkneme
skrátenie trestu, podporu a zázemie…
Ale dosť, tu už asi príliš konšpirujeme a v skutočnosti nevieme ako sa to odohralo, že z piatich rokov si odsedel len
značne zredukovaný rok. Skôr si poďme všímať, čo bolo dôsledkom jeho väzenského pobytu. Bola to známa
„antisemitská“ a rasová kniha Adolfa Hitlera Mein Kampf, ktorú údajne niekomu diktoval, nakoľko originál nemá
jeho rukopis. Páchatelia sú uvádzaní menovite a to dvaja, ale ja takým konkrétnym údajom z princípu neverím.
Obzvlášť keď sa za odmenu dožili takého úctivého veku na slobode, že to až nehrá s logikou. A keďže som túto
knihu nikdy nečítal, pokúsil som sa do nej aspoň jedným okom nazrieť. Uplynulo nedávno 70 rokov od Hitlerovej
údajnej smrti, takže je odňatá od autorských práv, ale v Nemecku stále zakázaná v pôvodnom znení a vydávajú sa
len komentované a správne pre národy sveta vyložené kompilácie. Ak mám byť objektívny, tak z toho byť
objektívny naozaj nemôžem. To čo sa tam predvádza má príliš marťanský štýl a ten ja z duše neznášam. Ešte
šťastie, že som sa dostal aspoň k Masarikovmu predvojnovému komentáru Hitlerovho diela.
Tam, keďže T. G. Masaryk nemohol ani vo sne tušiť že bude vojna, sa nejak strach z Hitlerovej dogmy až tak
výrazne nevynáral, až na ten antisemitizmus. Samozrejme z Ameriky došlé dobre zinscenované antisemitské
nálady po bankovom finančnom krachu boli všeobecne prijímané a na centrálnych bankárov nenadával zborovo
celý svet, ale otvorene aj vlastní súkmeňovci. Veď prišli o nemalé množstvo peňazí. Takže kde sa to, čo sa
prezentuje ako Hitlerove dielo vôbec nabralo? Mne je to jasné a komu nie, tak ten má smolu. Ako sme doteraz
videli, v týchto vodách sa „nikdy nemútilo“, takže len treba ďalej veriť, že všetko je tak ako sa prezentuje.
Verme teda aspoň tomu, že Hitler má reálny oficiálny životopis a potom dokážeme aj reálne posúdiť jeho úlohu v
histórii.
Tak skúsme či nájdeme použité zákony negácie a otrepané marťanské vložky. Tie dobre poznáme:
Stratený pôvod- bohužiaľ má. To, čo o sebe napísal v knihe je údajne nepoužiteľné, aj miesto narodenia vraj dal
sám osobne zrovnať so zemou. To je klasika. Potom sa môže tvrdiť čokoľvek...
Ohavné vlastnosti- uff, neúrekom. Incest jeho matky s otcom, vegetarián, nefajčiar, nealkoholik, ale zároveň
drogovo závislý na kokaine a eukodale… Divné kombinácie, nechápem prečo sa niektoré protichodné aspoň
zámerne nevynechajú, nech to tak nebije do očí.
Neschopnosti- neschopnosť ukončiť ani gymnázium a naproti tomu nástup na štúdium architektúry, to neladí…
neschopnosť postúpiť do vyššej vojenskej hodnosti, neschopnosť tolerovať iný názor,
Protirečivosti- jeho obrazy mu počas neukončeného štúdia predávajú židia a zároveň sa v ňom prebúdza
antisemitizmus. Neschopnosť tolerovať iný názor a zároveň výčitka, že sa fanaticky podriaďoval
armádnemu veleniu. Neskôr že bol autorom „konečného riešenia“ a zároveň nikdy nič také
nepodpísal, nikto ho nikdy nemal v láske a na druhej strane mu celé Nemecko padalo k nohám, no
je toho ešte neúrekom...
Stupídne detaily- koľko len chcete, stačí sa trocha začítať… A to ešte vieme, že mal minimálne 2 dvojníkov.
No nemá zmysel to ďalej rozoberať. Tento človek leží v zuboch niekomu viac, ako všetci králi predpotopnej
doby dokopy a ešte k tomu musel vyparatiť niečo, čo sa neodpúšťa.
Nechajme jeho životopis zatiaľ bokom, nakoľko je evidentne úplne tendenčný.
Dosť na tom že máme pre Nemecko zrejme vybraného hlavného aktéra pre novú etapu dejín. A možno aj
plánovanú obeť.
Všímajme si aspoň, či bude plniť plán cirkevnej križiackej vojny. Ak nebude, vieme že je to len nekoordinovaný úlet
despotického tyrana vedený bez podpory cirkvi, ak však áno, musela by to byť absolútne nemožná náhoda, aby
postupoval systematicky.
Poďme teda na to skúmať, či jeho konanie bolo systematické:
Máme teda určeného cirkevného nepriateľa, konkrétne Židov a Francúzsko, máme vybraného priateľa, teda
Taliansko. Máme plán hraníc Rímskej Ríše. Máme východzí stav, nuž treba už len odtiaľ vyštartovať.
LOGICKÝ POSTUP BY MAL VYZERAŤ TAKTO:
• Budeme potrebovať aby Hitler získal plnú moc v Nemecku, ako získal Musollini v Taliansku.
• Nebude od veci pripraviť podpornú pôdu aj v Španielsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a inde.
• Budeme potrebovať, aby sa Nemecko rýchlo hospodársky pozbieralo. Dáme prostriedky, inak to nepôjde.
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Budeme potrebovať, aby sa Nemecko rýchlo vyzbrojilo a nesmie to byť nikomu vôbec podozrivé aj keď je
Nemecko na čiernej listine. Nikomu to nebude akože ani trošičku vadiť...
Budeme potrebovať postupne pripájať krajiny Rímskej Ríše, teda Rakúsko a Nemecké oblasti Čiech. Zase
nikto nesmie odporovať a spojenci nezasiahnu. Veď načo. Ide sa podľa plánu.
Poliaci si vezmú Sliezsko, Maďari Zakarpatie a dočasne južné Slovensko.
Zvyšnú krajinu, teda orezané Slovensko však musíme podržať, lebo ju Maďari a Poliaci zhltnú predčasne.
Ešte stále sme nenašli predpotopné Štefánikove dokumenty. Potom počas vojny u nich doma pohľadáme a
uvidíme, či navždy zmiznú. Nech zatiaľ majú cirkvou kontrolovaný orezaný Slovenský štát.
Čechom dáme dočasné protektorátne zriadenie. S tými sa do ríše počíta naisto. Je tam veľa židov, tí keď
sa odsunú, Čechov ani veľa neostane.
Na rade je Poľsko. Nechali sa infiltrovať židmi, aj keď mali byť podľa plánu 100% katolícky národ. Budú
musieť prejsť očistcom… Nemôžeme ich ani varovať. Vždy všetko zbabrú. Spojenci sa budú tváriť, že sa
nič nedeje.
Až do tejto etapy Hitler nebude osobne zasahovať, iba ak diplomaticky. My všetko zariadime a on sa
podpíše v mene Nemeckého národa. Nemeckí generáli a vybraní Poliaci sa o všetko postarajú. Zasiahne
iba, ak by generáli ušli mimo teritória, napríklad keby „omylom“ zhltli severské štáty. Potom ich rázne
zastaví. Na to treba jeho autoritu. Generáli nemôžu byť o ničom informovaní, takže sa to kľudne môže stať.
Cez Belgicko, Holandsko a Luxembursko sa ovládne prekvapené Francúzsko. Hitler zasiahne, až keby
Nemci už liezli ku kanálu La Manche. Musíme totiž zaistiť ústup Francúzskych, Belgických a Britských
vojakov na druhú stranu kanála, kde počkajú na vhodný čas.
Benito Musollini už môže vyliezť a začať plniť svoje Talianske úlohy.
No a máme ešte na pláne Sovietsky zväz. Cez Poľsko a Pobaltské štáty to pôjde ako po masle, ani
Ukrajina a Bielorusko nebude problém, máme dávno skrytých spojencov všade.
Hitler bude pripravený zasiahnuť, keby niečo na východe zaškrípalo. My zatiaľ dokončíme holocaust, len
škoda, že to ten kretén Hitler nechcel nikdy podpísať. Nevadí, je zodpovedný a bude aj za to čo sa
nestane. Veď je najvyšší vodca, takže nech sa nesnaží z toho vyvliecť. My povieme čo bude a čo nebude.

Tak si to zatiaľ vyhodnoťme podľa skutočnosti, ktorá sa naozaj odohrala:
Postupoval Hitler svojvoľne a nelogicky? Nepostupoval.
Držal sa do bodky stanoveného plánu? Držal.
Dokonca aj zasiahol, keď Nemci „omylom“ zabrali Dánsko a Nórsko, za čo si od svojich generálov vyslúžil
označenie „ neschopného slobodníka z I. Svetovej vojny“.
Zasiahol aj keď bolo potrebné umožniť ústup cez kanál La Manche, z čoho boli Nemeckí generáli úplne na vetvi a
nevedia to dodnes vojnoví odborníci nijako pochopiť. (Asi sa zbláznil, to ten kokain…).
Robil to svojvoľne, že zasahoval? Vôbec nie a nezávidím mu túto pozíciu, ktorú mal. Namočil sa do starého nám
už známeho podvodu režisérov sveta a už nebolo možné z toho nijako vycúvať.
A spojenci? Najprv sa smiali, keď videli, ako Nemci sa nadrapujú, že skončili až takmer pri Atlantiku. Všetko bolo
vopred jasne dohodnuté. Vedeli, že skutočná vojna nastane až na území Sovietskeho zväzu.
A nastala. Nech sa len hlušia. A Hitler už teraz môže zasahovať koľko chce. Keby sa nevrátil z Ruska ani jeden
Nemecký vojak, nič by sa nestalo. O to ľahšie sa bude robiť poriadok v Európe. Hlupáci zase naleteli a vinník už
sa jasne koncipuje podľa obohranej pesničky:
„Vinník bude Hitler a ako vždy, celý Nemecký národ!“
Potom sa nečudujte tomu čo tam nájdete, keď čítate jeho životopis.
Nemám ani najmenšiu chuť analyzovať čo sa dialo ďalej.
Smrdí to krvou nevinných obetí, smrdí to utrpením nevinných národov, smrdí to potrestaním nevinných a zneužitím
človeka, ktorý bol len bábkou a nechal sa nachytať.
Nebol to určite žiadny anjel, ale pravda je vždy o tom, že tento svet hnije v klamstve a tí ktorí na neho hodili aj
konečné riešenie židovskej otázky sa teraz tvária akoby nič.
Židia nás nenávidia a obrňujú sa zákonmi, ktoré ich stavajú na úroveň chránených zvierat. Nie je to pre nich
ponižujúce? Urobili sme im niečo? Aj Nemci sa oddávajú sebabičovaniu. Ale revanšisti sa mračia a čakajú...
Rusofóbstvo je moderné ako nikdy predtým. A história sa neustále prepisuje. Naše deti sa učia, že nás oslobodili
Američania a západní spojenci.
Nikomu to nevadí.
Mne to vadí. A cením si to, že Sovieti prišli a nenechali tú bandu vyhrať križiacku vojnu. Nikdy sa im to
nepodarí vojensky, tak nás pekne krásne zhltli ekonomicky. To síce nevidíme, ale to bohužiaľ žijeme. Dobrovoľne a
s radosťou. Ako stádo volov.

ŠTÝL A LA AMERIKA.
Predstavme si veľkých vládcov a projektantov dejín za
veľkou mlákou pri plodnej debate:
„Svet a hlavne Európa už bojuje vo veľkom a bežní
Americkí občania na to zvysoka kašlú. To je blbé. Majú sa
jak prasatá v žite a my za nich investujeme naše peniaze
aby sa Európania mohli poriadne vyzabíjať. Stihli sme
stiahnuť k nám všetkých prachatých židov, aby náhodou
nenechali niekde v Poľsku svoje kosti, ale hlavne majetky.
To by bola škoda. Ale aj my sa musíme a chceme
pričiniť o nové rozdelenie sveta, inak nás Vatikánci budú
neustále buzerovať. No ale ako? Ľuďom sa nechce.
Musíme sa poradiť vo vláde a prezident Roosewelt
konečne musí niečo urobiť.“
- Že čo má urobiť? No predsa vyhlásiť niekomu vojnu!
Nemôžeme sa teraz len tak zobrať a ísť len tak vojensky
niekde niečo svojvoľne riešiť. My si ctíme zákony.
Dobre, to je jasné, ale ako a komu vyhlásime vojnu?
- No veď to. Nemáme komu.“
- No a čo keby sme vyhlásili vojnu Japoncom? Sú to síce naši tajní spojenci, ale máme tam bábkovú vládu. Najprv
s nimi dohodnú spojenectvo akože Nemci aj Taliani a potom nás na náš vlastný pokyn akože napadnú...
- Pekná hlúposť! Kto nám to zhltne?
- Nie, počkať, to je ale dobrý nápad! Nedávno tu bol ten iniciatívny Admirál Husband Kimmel a sťažoval sa, že má
polovicu lodí v nepojazdnom stave. Neustále chce nejaké peniaze. Neustále plače že má neschopné posádky, že
len vysedávajú po baroch v Pearl Harbor. Že nemá dostatok munície, že nemá náhradné diely. Keby tak prišli
Japonci a my by sme posádky nepojazdných lodí poslali do baru, mohli by ich torpédovať a zbavíme sa stariny.
Aspoň zarobíme na nových a máme komu vyhlásiť vojnu. Pár mŕtvych námorníkov v službe oželieme.
- To nepôjde. V zálive je taká plytká voda, že torpéda udrú o zem a predčasne vybuchnú…
- Ale Angličania už majú také torpéda s drevenými krídelkami, tie by možno…
- V žiadnom prípade. Potrebujeme mať istotu. Musia nás bombardovať z lietadiel!
- To nevidím reálne. Japonci majú také smiešne lietadielka z plátna, čo unesú snáď ani kilovú bombu. To nič
nepotopí, iba ak poškriabe farbu na lodi. A Japonci ani nemajú pilotov, čo by vedeli poriadne lietať…
- A vzlietnuť aspoň vedia? Keby sme do lodí dali bomby s navádzacím systémom, Japonci by mohli do lode naraziť
a my ju len synchrónne odpálime. Môžu krútiť kniplom koľko chcú, aj tak ich navedieme tam, kde je navádzač. To
sa dá zariadiť. Japonci sú šikovní v elektronike. Tak aspoň vylúčime, že nám odpália dobré lode. Nebudeme predsa
na každú kresliť farebné značky.
- Tak fajn, už len ako ich dostať až tak ďaleko. Ich „lietadlové“ lode vyrobené z predpotopných vrakov nemajú taký
rádius, budeme musieť ich tajne cestou natankovať, ale nevadí, aspoň budú pod kontrolou a nezablúdia, alebo
nezaútočia omylom na inú základňu.
- Nezabudnúť všetko natočiť na kamery, musíme Ameriku zobudiť z letargie, musia vidieť dym a plamene
až do neba. Musia vidieť a počuť zavíjať letecké motory. Keď bude po všetkom vyhlásime Japoncom vojnu!
- A po vojne im ešte šuchneme na hlavu nejaké atómové bombičky, aby si nemysleli, že nás môžu beztresne
napádať. A ministra obrany obesíme. To predsa má logiku.
- Ale najprv zbombardujeme nejaké mestá Japonských spojencov v Európe, aby nás bolo cítiť. Pošleme na
padákoch nejaké pozáručné žuvačky a cigarety, nech si svätí bojovníci pofajčia a požuvajú. Ale musíme tam byť,
keď sa Nemci budú vracať z Ruska domov po výprask. Inak by s nimi nebola reč. Dúfajme, že si s Rusmi hravo
poradia. Správy nie sú zatiaľ veľmi pozitívne.
Tak a teraz do práce!“
NA BERLÍN!
Nuž asi by to už stačilo s tým klamstvom, či nie? Ale len sa pozrite, vôbec nie!!!
Nemci si idú na západ po výprask a zdecimovaní Sovieti už nemajú čo stratiť a tlačia ich unavene pred sebou. Ani
jedna ani druhá strana nechápe čo a prečo sa stalo a vie iba to, že tu ide už len o život. O tisíce životov! Keď
nezabijem ja jeho, zabije on mňa… Národy cez ktoré ide front sa len snažia pridať na tú stranu, kde sa to zvrtlo a
aj tak nič nechápu, robia iba to, čo musia, ak chcú vôbec prežiť. Nikto sa ich na nič nikdy nepýtal, ale oni to aj tak

nechcú vedieť. Na to sú predsa vykladači dejín, oni určia, kto bol hrdina, kto zbabelec. Deti sa to nabifľujú v škole a
život pôjde ďalej.
Sloboda je tak slastná, mier vzácnosť, treba si to vážiť.
Spojenci sú ale veľmi znepokojení. Ak Sovieti skončia až pri Atlantiku sú úplne v keli.
Hitler, ten nechápe už vôbec nič. Poslali ho na Moskvu a
teraz, keď tam pre nich s Nemeckým národom vykrvácal,
spojenci sa nelogicky spojili práve s Rusmi. Musí ako lev
v jame bojovať na všetky strany. Pochopil, čo nedokázal
pochopiť jeho vrchný veliteľ z I. svetovej vojny generál
Ludendorff? Asi ťažko. Ale jeho osud je spečatený. Nikto
ho už nezachráni. Bude najväčšia sviňa v histórii
ľudstva, použiteľný úplne na všetko.
Že spojenci konajú nelogicky? Kdeže! Veľmi logicky.
Treba s Rusmi jednať a treba sa dohodnúť kde Sovietske
vojská zaparkujú. Treba určiť hranice a zóny vplyvu. Je to
v keli, ale mohlo by to byť ešte horšie.
Keď Červená armáda dobije Reichstag Američania ešte
kadečo pre zábavu dobombardujú a bude vymaľované.
Svet sa môže tešiť kedy to príde zase. EŠTE STÁLE
TOTIŽ NIE JE DOKONANÉ!

ČO SPÁCHAL HITLER?
Zbytočná otázka. Všetci dobre vieme čo ten sviniar spáchal. Učili sme sa o tom už v materskej škole, je toho plno
vždy a všade. Okrem toho, sú na to predsa odborníci, ktorí nám to jasne povedia, my hlupáci len počkáme až nám
to nasekajú, pomelú, pretvarujú, obalia do strúhanky, opražia a predložia hotové a ozdobené na tácke…
Nuž tak teda dobrú chuť! Pravidelná strava je pravidelná strava. Len si dajte.
My sa radšej pozrime na povojnovú mapu a uvidíme
čo ten nešťastník vlastne urobil:
Nebudem to však ani rozoberať, pretože akokoľvek rozoberať
dokonale rozobratého Hitlera je v súčasnej super demokratickej
dobe trestné, rovnako ako rozoberať holocaust.
Ešte že mám to šťastie, že nemôžem poprieť že sa holocaust stal.
Naopak môžem potvrdiť že sa naozaj stal a bol vopred plánovaný,
rozsiahly, neľudský, barbarský, ale patrične dávno pred vojnou
vymyslený, zdôvodnený a plne účelový. Jediné čo ma mrzí je to,
že za to trpíme aj my, aj Židia pekne krásne spolu a ozajstní vinníci
a nepotrestaní páchatelia sa nám iba smejú (viď. 1.časť).
Skrátime to.
Odpoveď je veľmi jednoduchá: Hitler spáchal to, že znova zbúral
veľké nádeje na Svätú Ríšu Rímsku.
Ruský „moloch“ sa roztiahol do polovice Európy a všetci to museli
trpieť a držať hubu.
Nečudo že Hitler po takomto výsledku dopadol v očiach cirkvi
veľmi zle. A je potrebné ho vykázať nielen zo svojej vlasti,
z galaxie, ale aj z celého okolitého vesmíru! Alebo aspoň do
Argentíny...
Treba ho opľuť, očierniť, okydať a prepísať v dejinách!
Dopadol tak, ako mnohí pred ním, ktorí to zase nedotiahli do
zdarného konca a to je neodpustiteľný, azda najväčší hriech.
Možno keby mu povedali pravdu, tak by do toho nikdy nešiel.
Možno aj áno, ale to by nenarobil toľko chýb v stratégii a pár
miliónov ľudí by nezomrelo úplne, ale úplne zbytočne. Klamstvo
síce môže uspieť, tak ako vidíme na druhej strane veľkej mláky,

ale tí, čo Američanom svojvoľne vládnu si „svojich“ ľudí aspoň trochu chránili, hýčkali a nepovažovali úplne za
dobytok, ktorý treba pravidelne hnať na vojenské jatky. Svinstvo najvyššej miery!
Naši nechcení vládcovia tohto kontinentu nás však nemajú absolútne za nič…
Najinteligentnejší a najpokrokovejší národ široko ďaleko, teda Nemci sa nechal znova udupať do zeme a máčať
najprv v krvi, potom v generačnom pocite viny, čo na celosvetových dejinách nechalo nezmazateľné stopy. Kde
sme už mohli byť, keby sme vedeli pravdu... Žrali by sme sa všetci navzájom ako divé zvery?
Určite nie! Alebo aspoň oveľa menej...
Nakŕmili sme za cenu miliónov vojnových obetí celú Ameriku, ktorá sa aspoň „nejako“ podelila so svojimi občanmi
na životnej úrovni a my sme začínali všetci od nuly. Nemci za trest v hlbokom mínuse. Rusi s holým zadkom...
Kataklizma ako vyšitá. Kto na tom profituje?
A to nás Američania majú a navždy budú mať za debilov, ktorých oni vždy len dotujú…
No nemali kúska hanby si po vojne presťahovať všetky peniaze, cennosti, aktíva a hlavne mozgy k sebe.
„Nacista, nenacista, to je nám absolútne fuk!“
Ani si to nedokážem predstaviť, ako sme mohli už dávno žiť bez tejto lži. Prinajmenšom aspoň ako ľudia.
A tie vzťahy medzi národmi v Európe! Priam ideálna svätá ríša. Toto chce cirkev spojiť božou láskou?
Rusi sú pre Nemcov špinaví, hlúpi a všivaví barbari, všetci Slovania svoloč (kiež by ste tušili, koľko Slovanskej krvi
vo vás Nemcoch ešte koluje…) a naopak. „Fašisti, Hitlerovci, nacisti“, to si myslí druhá strana.
Nám Slovákom sa ušla vždy tá najhoršia strana mince, takže budeme už naveky len II. kategória občanov, ako
všetci z Východného sektoru. Nikto sa nás nepýtal. Ako vždy. Na vine sú aj tak Nemci, Rusi, Hitler a
Stalin...Všakže?
VEĽKÁ PORADA.
Pozn: „Ďalej uvedené osoby deja nie sú tlmočené podľa platných vedeckých metód, preto ani nemôžu
reálne existovať.“
- Hello boys, zdravím Vás! Angličania asi na poradu neprídu, majú frmol, lebo sa im porúcali aj posledné kolónie. A
pápežníci vraj budú meškať. Asi zase symbolicky pochovávajú Sväté Rímske Impérium, hehe!
- Ostatne, Angličania dohrajú pozíciu trójskeho koňa v Európe. Dozrú, aby sa nám tam zas niekto veľmi
neemancipoval. V Anglicku sme rovnako doma, ako tu, no nie?
- Keď to hodnotíme takto z nadhľadu, tak to nie je až tak zlé, ako to dopadlo…
- Mohlo to byť oveľa horšie. Ale tí vatikánski babráci nesklamali a to našťastie zase pekne pohnojili a už by
konečne mali zaliezť niekde do nejakej diery. Aspoň nám tu už nebudú ťahať tú svoju mafiu. Ti Sicílčania nás pred
vojnou pekne štvali… Ale kým majú prachy, nebudeme sa brániť spolupráci, všakže?
- To je jasné! Nech si tu budujú tú duchovnú cirkev, nám to nevadí.
- Som zvedavý, čo ešte môžu chcieť? To im nestačí Vatikán? Zase budú mávať Viedenskou dohodou, ako vždy. Ale
znova opakujem, môžu si za to sami. My držíme slovo. Čo im dal boh a pančované mapy, to nech aj majú. Vďaka
nim sme si aj my pomohli. Ale keď si raz nedokážu urobiť poriadok…
- Ajaj...nemajú dosť ľudí s IQ nad 50. To my tak blbo veru nerobíme…
- No áno, ale všetko nad IQ 50 si sami vyhlušili a pozrite čo im ostalo…
Horlivosť, pokora a láska k bohu žiaľ nestačí. Nám nevadia Židia, nám nevadia Budhisti, nám nevadia Moslimovia,
nám nevadia slovanskí vedci, nám nevadia umelci, spisovatelia, homosexuáli, farební, ani všelijakí neznabohovia.
Ak vedia makať, počúvajú a vzorne platia dane…
- Tak jest, viera v peniaze, bohatstvo a prosperitu je jediný recept na úspech. Ale to oni nikdy nepochopia, keď to
nepochopili za posledných tristo rokov.
- By si sa divil! Vieš aké perfektné bankovníctvo si už vytvorili? A vedia si to aj zhodnocovať. Myslím, že niečo sme
ich predsa len naučili.
- Tomu neverím, ale nech sa im darí, nech máme koho odrbávať.
Nepáči sa im však a to nám budú zase vyčítať, že sme sa nanominovali do Západného Nemecka a budujeme tam
vojenské základne. Štve ich to, to chápem, ale s tým nič nenarobia.
- Čo sa im nepáči? Vyhrali sme II. svetovú vojnu, alebo nie? Keby nie my, Sovieti si kúpu nohy v Atlantiku.
To si musia veľmi dobre uvedomovať.
- Tak, tak… Horšie je to s tými Stalinovými deťmi. Sovieti nám vypaľujú rybník a nás to stojí veľa úsilia a peňazí.
Musíme jednak z Nemecka urobiť výstavnú skriňu Európy, ale aj pozdvihnúť celý náš sektor. Ak to východní Nemci
uvidia, neostane na východe, ani noha. Puknú závisťou a celý ten socializmus okašlú. A mali by nám pekne krásne
Vatikánci prispieť, nebudeme to ťahať sami. A aby nám všetci neutekali necháme Sovietov postaviť múr.
To áno, ale nerobíme to aj tak zadarmo. Nemci si to odmakajú, ako vždy.
- Keby sme toľko nemuseli investovať na odstránenie toho nešťastného Stalina! Už sú podplatení všetci okolo
neho, už aj to tak vyzerá, že chtiac, nechtiac hryzie na všetky strany a neverí ani vlastnej materi! Ale drží sa

potvora, má neskutočný nos a večne niekoho ten jeho rodák Berija odhalí... Aspoň to tiež môžeme dať do kategórie
„stalinské represie“. Treba o tom veľa písať. Ľudia musia mať pocit že mu hrabe. Že je to krvilačný démon.
Ale doma ho zbožňujú…
-To nie je dôležité, čo si myslia doma občania. Svet musí vidieť to, čo chceme my. Doteraz to tak fungovalo, aj to
tak zostane. Stalin buď skape sám, alebo mu pomôžeme.
- Aaa, už idú naši bratia z Vatikánu! Poďme ich privítať.
INTERNÉ PORADY V OBDOBÍ PO STALINOVEJ SMRTI V SKRATKE.

•

- Mám dobrú správu boys! Stalin konečne otrčil kopytá. Toto nám konečne vyšlo. Teraz je v Sovietskom
zväze taký pekný bordel!
Národ zúfalo trúchli, znie nárek ako sa patrí a „náš človek“ už pekne krásne koná podľa
pokynov! Čo nevidieť na jeho podnet zatknú toho Stalinovho jastraba Lavrentija Beriju a
dajú ho pre istotu okamžite popraviť, aby nestihol ani kecnúť!
- Ten nám dal ale zabrať! Máme kopu vyrobených materiálov o jeho ohavných činoch,
takže to sa hneď zverejní po celom svete. Doma to nemá zmysel. Tí ľudia sú zaslepení a
aj tak si nič nedajú nahovoriť. Čas to vyrieši. Stokrát opakovaná lož to dôkladne poistí.
Národ to postupne zhltne. A ak nie, generačne sa to preklenie a bude ako má byť!
Prekliata Gruzínska banda môže pekne krásne tróniť v historických análoch hneď vedľa
Hitlera.

•

- Konečne sa podarilo nášmu človeku prebrať moc.
- Ten Chruščov, či ako sa to volá ?
- Áno ten!
- Ako to prebiehalo?
- Nebolo to jednoduché. Stalin určil svojho nástupcu, nejakého Malenkova a sfúknuť ho
len tak sa nedalo.
O to viac, že za ním ešte stál tak významný človek ako Molotov. No ale podarilo sa.
Zbavili sme sa oboch a mnohých ďalších, ktorí nám nešli po ruke.
- Náš človek ostatných v politbyre asi tak vystrašil, že trochu sklapli. Nechápu kde sa
berie u nášho človeka tá ohromná politická sila, ale aj v Sovietskom zväze platí politická
sila peňazí… Začíname hlavný program úplnej a definitívnej „destalinizácie“.
- A teraz my prevezmeme v Sovietskom zväze moc?
- ČO SI SA ZBLÁZNIL? To chceš, aby Vatikánci ihneď dobehli a išli riešiť tú ich nepodarenú Svätú
Ríšu Rímsku a mávali svojimi falošnými mapami? V žiadnom prípade! To by sme museli vycúvať aj
z Európy!
Nikdy sa pápeženci nesmú dozvedieť, že „Rusov“ máme prostredníctvom nášho človeka v hrsti. Od teraz
si akože budú vládnuť sami a my na nich len dozrieme. A budeme dokonca nepriatelia na život a na smrť.
VYHLÁSIME STUDENÚ VOJNU! Toto divadlo musíme hrať kvalitne a hodnoverne. Obe strany na tom
získajú. Celý svet na tom získa. Veď to uvidíte.
- Dobré správy. „Destalinizácia“ ide podľa plánu. Náš človek na XX.zjazde predniesol tajný prejav o
zločinoch Stalinizmu. Tak tajný, že si ho nikto ani nevšimol, hehe. Ale my sme ho práve zverejnili v New
York Times a celý svet už vie, čo za „svinstvá“ sa diali v Sovietskom zväze. Náš človek dal prepustiť
všetkých odporcov Stalina a našich odhalených agentov a tí konečne začínajú naplno fungovať. Konečne
máme aj prepustených disidentov a ďalších vyrábame a posielame na scénu. Tí popíšu život v gulagoch v
tých najpestrejších farbách. Za rok, dva bude Stalin vymazaný z hláv sprostých občanov.
- Čo je, čo sa zase deje?
- To sme asi trochu prepískli s tým New York Times...
V Sovietskom zväze je z toho nebývalý poprask, dokonca aj na medzinárodnej scéne a „náš človek“ má
značné problémy. To naozaj tí Sovieti sú tak na toho Stalina naviazaní? Nechápem… Dali sme nášmu
Nikitovi pokyn, aby bol opatrnejší. Bude hovoriť maximálne o nejakých Stalinových „chybách“ a studená
vojna sa zatiaľ odkladá. Musíme naordinovať najprv malé oteplenie…
- Preboha, čo to máme za človeka na čele Sovietskeho zväzu? Zistite mi jeho pravý pôvod a iné údaje. Kto
ho vlastne doporučil, kto vybral? Sedliak, robotník... Chová sa ako kretén. Krym pričlenil ku rodnej Ukrajine
a všade na medzinárodnej scéne ziape ako s nami zatočí, ako nám ukáže… Že dostal príkaz chovať sa
ako ozajstný Rus? A že ide po koncepcii „Studenej vojny“? Vy ste to ešte nezrušili? Bože, keď už, tak nech
to aspoň nepreháňa! Že plánuje postaviť ten berlínsky múr? To nič. To sme chceli, ale nech počká na
pokyn.

•
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- Máme veľký problém! Maďari vo východnom bloku sa nám búria. Hrozí krvavá občianska revolúcia!

•

•

•
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- A to už prečo?
- Nuž Vatikánci ich dali kedysi vyprášiť Romanovcami po ich národnom povstaní a tak im Rusi ležia v
zuboch. Chcú ísť k nám. Vyjednávajú o podpore. Majú aj tu v USA veľmi silnú maďarskú loby. Nechcú
žiadny posratý komunizmus, chcú naspäť na západ!
- No už len to nám chýbalo! Ani náhodou! Chcú aby sa nám všetko rozsypalo? Nech tam náš človek urobí
poriadok. Aspoň odčiní tie blbosti, ktoré napáchal. Ja im dám revolúciu! Tu sa nehrá o nejaké Maďarsko!
To chcú, aby nám Vatikán zase liezol do kapusty?
- Ale problémy začínajú aj v Poľsku! Čiernoprdelníci ich huckajú, aby sa pridali...
- Tak nech rázne vyrieši aj Poľsko, nebudeme sa o tom baviť!
- Takže Maďarsko je konečne vyriešené! Náš človek doniesol na sovietskych tankoch
Jánosa Kádára až do Budapešti a Maďari dostali v krvi utopené predstavy o slobode.
S nimi to bude asi stále problém…
- Poliaci po zásahu stíchli, ale sú urazení a Rusov „milujú“ ako nikdy...
- Ach zlatá Amerika! Tu ľudí len poriadne nakŕmiš, dáš im nejakú zábavku, požičiaš im
peniaze na dom, auto, dovolenku a máš svätý pokoj, kým to vládzu splácať…
- Do čerta! To sa nemalo stať! Náš elitný kôň Nixon prehral prezidentské voľby o takmer 120 000 hlasov!
- Nehovoril som vám, že katolíci nášho elitného koňa možno zdolajú svojim trójskym
koňom? Nikto ma nepočúval. Vždy som tvrdil, že ten Kennedy sa tu neobjavil náhodou!
Stále ste ma presviedčali že to máte pod kontrolou. Riešite Rusko, Čínu, Vietnam a kdečo
a doma sa nám zatiaľ Vatikánske prsty vopchali až do konečníka! Keď som bol proti, aby
sa katolíci rozťahovali v Amerike, tak ste sa smiali, že ideologicky môžu. Ja tvrdím že nie,
aspoň v žiadnom prípade nie v Amerike! Som náramne zvedavý čo urobíte…
- Žiadny strach, Kennedy si len myslí že vládne, ale my sme ho už nenápadne zapojili do
hry a strhneme ho so sebou tak, že to ani nezbadá. Je tajným obdivovateľom Hitlera a
milovník žien. Stačí, aby sme ho presvedčili, že je výnimočný, postaráme sa o jeho
raketový vzostup, strčíme mu nejakú diablicu do postele, využijeme, zneužijeme a ako tradične pošleme k
čertu… Národ si ho kľudne môže milovať, hehe!
- Takže to „oteplenie“ sme úspešne zrežírovali.
Náš človek bol ako prvý predstaviteľ zo Sovietskej strany na návšteve
USA a Kennedy sa podľa nášho plánu už nafukuje, ako mu pri tom
sedliakovi stúpla jeho charizma.
- Za rok, dva bude štartovať program „dobýjania“ mesiaca. Viete koľko
peňazí z toho vytlčieme? Budeme s Rusmi akože súťažiť, haha!
- Nie je však už najvyšší čas na postupné ochladenie vzťahov?
- No dobre. Čo sa takto dá úplne ľahko zinscenovať?
- Nesmieme byť prchkí a najprv im kadečo odpustíme, aby to nebolo
okaté.
- Navrhujem najprv zostrelenie nejakého špionážneho lietadla.
- Pošlite tam nejakého fanatika provokovať s tým našim U2… Že ho zostrelia o to sa postaráme. Ale držte
Kennedyho pod kontrolou! A Chruščova môžete inštruovať na provokačný protiútok.
- Hej, náš sovietsky človek, náš nepodarený Nikita bude v OSN provokačne búchať topánkou po stole, ale
my budeme tolerantní. Bude nás provokovať stále viac a viac, až nás tým poriadne naštve. Celý svet nás
bude priam tlačiť, aby sme niečo konečne s tými Rusmi robili!
- No hej, ale tak by sa žiadny Rus nikdy nechoval… A neviem čo na to povedia u nich doma...
- Ale toto nie je našťastie Rus. A čo povedia u neho doma, ma absolútne nezaujíma! Ak chce zostať na
poste nech koná. Svet musí poznať, aké zlo sa skrýva pod Sovietskou mocou! Vymyslite niečo!
- No máme to! Na Kube sa nám rozťahuje Fidel Castro. Nemôže nás nejako vážne
ohroziť, ale môžeme ho dostať pod kontrolu tak, že mu tam aspoň donesieme ruské
rakety. Akože budú namierené proti nám...
Fidel sa ukľudní, ale celý svet spozornie a takú drzosť od Sovietov už naozaj
nebudeme môcť tolerovať. Dve muchy jednou ranou!
- Bude prekrásna Kubánska kríza, my tam prídeme legálne s loďstvom a budeme
Castrovcov mať bez medzinárodných protestov a zásahu OSN na muške. Ba
dokonca nám budú všetci tlieskať. Budeme tak blízko k jadrovej vojne, že celý svet
zamrzne, hehe! Potom Sovieti odtiahnu, podpíšu zmluvu o zákaze jadrových zbraní,
veď sme humanisti, ale studená vojna už začala. Kennedy sa už môže kľudne
nadrapovať aký je génius! Myslím že to je dobrý scenár…
- Čo nového?
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•

•

- Ale nič zvláštneho, náš človek Nikita dal zbúrať najväčší Stalinov pamätník v Prahe a všade naokolo to
pekne čistí od Stalinizmu. Plníme aj ten „spoločný“ kozmický, ale aj zbrojný program. Sovieti nás provokujú
a my im akože odpovedáme. Dá sa naozaj z toho na oboch stranách veľa získať. Aj peňazí, aj národnej
hrdosti. Bude z toho naozaj super práčovňa. Štáty to platia a my to kryjeme iba papierikmi...
-A konečne sme od Stalinovej ruky odtrhli Čínu a Albánsko. Náš človek ich tak naštval, že sami odskočili.
- Čínu musíme systematicky prebudovať. Zíde sa nám ako poistka v budúcnosti. Sú hladní a smädní,
takže to nebude najmenší problém ich infiltrovať. A čo je to revolúcia vieme aj tak najlepšie my, hehe!
- Kde zas trčí ten „náš“ človek? Keď ho potrebujeme nevieme sa ho dovolať.
- Ale Nikita zase dovolenkuje na tom svojom Kryme, ktorý si sprivatizoval. Už mu tá moc lezie na bedňu.
Bude treba ho už poslať do čerta!
- Hovorili ste o tom Leonidovi, že by konečne sme mohli mať poriadneho hráča a nie idiota. Je pripravený?
Preverte to.
- Takže reštart sa podaril. Stiahli nášho človeka z Krymu na mimoriadne zasadanie politbyra a zhasli ho
ako sviečku. Našťastie toho povystrájal toľko, že ho zrušili takmer jednohlasne bez toho, že by im v tom
bránilo svedomie.
Naložiť do vedenia práve Leonida bolo ťažšie, ale máme to. Pomohol aj Kosygin, Podgornyj, aj ďalší,
dáme im tiež nejaké korýtko. Ak budú úspešní, v čom im pomôžeme, onedlho bude v Sovietskom zväze
úplný poriadok.
- Počujte, ten Leonid Brežnev je vraj tiež Ukrajinec! Ja som chcel Rusa!
- Ale v podstate nie je! Je to po rodičoch etnický Rus, len presídlený na Ukrajinu. Je to
bývalý vojak, generálmajor, politický pracovník armády. Ozaj rozumný človek.
- Dobre. Dúfam že nedopadneme ako predtým. Ako sa mu darí?
- Celkom dobre. Tá finta s čiastočnou rehabilitáciou Stalina veľmi prospela vnútornej
situácii Sovietskeho zväzu. Národ sa konečne ukľudnil. A to sme veľmi potrebovali.
- Ak by sme proti sebe nemali silný Sovietsky zväz, nemala by naša hra ani zmysel,
ani svoju potrebnú váhu.
- Spolu s Ustinovom konečne dali do poriadku aj armádu, kde to už priam vrelo. To
by totiž mohlo kedykoľvek z vnútra vybuchnúť.
- Skvele! Takže konečne môžeme vybudovať svojho najsilnejšieho protivníka, ktorý
bude pre nás úplne rovnocenným partnerom a pomôžeme si navzájom od tej
cirkevnej bandy. Nech konečne aj Rusi hrajú prvé husle a obyvateľstvo nech pocíti hrdosť a silu vlasti.
Budeme spolu súperiť a ostatní hráči sa môžu len prizerať. To je to hlavné čo potrebujeme.
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- Máme nové správy. Náš zámer postupne odzbrojiť Európu sa darí plniť. Sovieti podali na
medzinárodnom fóre návrh na zníženie stavu vojsk v Európe. Politika odzbrojenia sa vyvíja k podpísaniu
dohôd SALT a bude to ešte kulminovať ďalej...
- Fajn. Konečne sa v Európe nikto nebude rozdrapovať a kadečo vojensky riešiť. Na to sme tu predsa my.
Keby sme Európu Vatikáncom náhodou museli pustiť, tak kľudne. Ale bez zbraní. Nech bojujú ideologicky,
babráci! Tam nám nebudú nijako konkurovať. My v pozadí povedieme Európu finančne a vojensky. Prispieť
Vatikánci môžu, nebudeme sa hnevať…

•

- Toto sa nemalo nikdy stať! Pekne ste to pohnojili! Presviedčate ma, že ten Kennedy počúva, že ani nevie
čo robí a že ho máte plne pod kontrolou a on ruší naše plány v Indočíne a chce utlmiť Vietnam! Ďalej
vyťahuje tie hlúpe doktríny obhajujúce všeobecné ľudské práva! To by ešte nič nebolo, ale on vydal
legislatívu na omedzenie právomocí federálnych rezerv FED!!!! A nám sa už míňajú peniaze! Zlaté rezervy
sú v prdeli! Uvedomujete si to?! Čo ste sa zbláznili, veď prídeme o všetko čo sme doteraz krvopotne
vybudovali! Toto sa nemalo stať! Toto si pekne krásne vyžeriete a dáte to do poriadku!!! A ešte naviac
hrozí, že s absolútnou prevahou vyhrá ďalšie voľby!
Ďalší debilný Hitler, ktorý fanaticky bojuje za svoj národ a pritom si neuvedomuje, že ide proti nám! A to
sme jeho otcovi pomohli, aby neprišiel o majetok počas plánovaného pádu Newyorkskej burzy! My sme
Amerika, nie ten plebs o ktorý mu ide! My sme to tu našli, my sme to tu obnovili a my sme to osídlili! Nikto
nám do toho nebude rýpať! Iďte mi z očí!!!
- Je to vyriešené… Nejaký fanatik zastrelil Kennedyho a druhý fanatik fanatika
popravil, aby neboli problémy. Vytiahli sme našťastie dobrého viceprezidenta ako
náhradného prezidenta, demokrata, konečne nášho člena bratstva a ten prevzal
prezidentský úrad symbolicky v lietadle letiac nad ohrozenou krajinou.
- Kým nám tu budú fanatici strieľať demokraticky zvolených prezidentov, možno
žiadne voľby nebudú...Je to krízový stav a Lyndon Baynes Johnson to tu dá do
poriadku, aj keby mal vládnuť dve volebné obdobia…V najbližších voľbách už
dohliadneme na správny volebný výsledok.
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- Správy?
- Ide to! Johnson už zrušil legislatívu JFK a môžeme znova emitovať nekryté peniaze. Vietnam sa naplno
obnovuje a popritom si urobíme poriadok v Indočíne, čo je hlavný zámer. Vyhádžeme v rámci operácie
Rolling Thunder všetky staré zásoby bômb na Vietnam a budeme môcť obnoviť zmrazenú zbrojnú výrobu!
- A čo plebs?
- Američania? Smútia za JFK, ako Rusi za Stalinom… Kým sa spamätajú, hlavné veci sa rozbehnú. Teraz
sa medzi americkým národom riešia všetky tie dezinformácie a fámy o vražde JFK, ktoré sme pustili do
obehu, takže to ešte chvíľu potrvá, kým sa rozkukajú. Ale my ich zamestnáme aj potom. Máme už
podchytené černošské hnutie o „občianske práva“ a keď sa začnú bieli a čierni Američania vzájomne
mastiť, čo samozrejme podporíme, budeme mať voľné ruky. Nikto si nás nebude veľmi všímať a urobíme si
znova poriadok.
- Trochu o tom pochybujem... Černosi sa nemajú až tak zle. Veď aj tým čo nerobia, dávame slušnú
podporu…
- No tak potom vyprovokujeme nejaký krvavý stret s políciou, pošleme národnú gardu,
alebo dáme napríklad zastreliť ich vodcu a snáď ich to trochu naserie…A Johnson už
presadil zákon o zrušení emigračných kvót pre farebných a teraz sa nám tu nahrnie plno
„prácechtivých“ a tí už určite bielych nenechajú kľudne spať…
- Len aby sme nedopadli ako Vatikánci, že tu budeme mať národ s IQ 50 a budeme
nahraní!
- Ale to nie! Berieme do univerzít z celého sveta múdre hlavičky a nechávame ich tu!
A nemyslíme len na Ameriku! Veď už školíme aj svetových politikov, budúcich prezidentov,
členov Euróskych vlád a podobne… Nie sme tupci ako oni! My im tam všade dodáme do
vlád ten správny a kvalitný materiál...
- Tak a tu sú Johnsonove výsledky!
Johnson znížil stav národného dlhu o 10% HDP! To je už pekný výkon! Kongres len čumí a nečudo, že mu
prešiel aj ten zákon o „slobode informácií“ FOIA, ktorý nadobro zabráni nejakému prezidentíkovi tajiť svoje
zámery a nás niečim nečakane zošokovať! A máme naštartovanú práčovňu NASA. Raz nám za to ľudia
poďakujú… Tie bomby to nie je najlepší kšeft. Ani humanizmom to neoplýva. Vietnam je tak zasvinený, že
tam nebudeme môcť ťažiť suroviny ani o sto rokov…
- Ale kto na tomto svete vie povedať, koľko fiktívnych peňazí stojí taký let na mesiac... Nikto. My povieme
koľko! A keďže nás Rusi takto „akože“ provokujú, tak my do toho dáme koľko sa len dá! Zdravá revnivosť
prinesie pekný finančný osoh, národnú hrdosť aj odpútanie národov od všelijakých zbytočných
pseudodemokratických nálad!
- Máme zase veľký problém!
- Čo sa do čerta zase stalo?
- V Československu sa objavili tendencie odtrhnúť sa od Východného bloku!
- Čo je to preboha Československo? Zase nejakí Maďari, či čo?
- Nie, nie, len Česi a Slováci chcú federáciu, uvoľnenie, socializmus s ľudskou
tvárou, otvorený prístup k západným krajinám a tak…
- No to určite! Nič sa meniť nebude. To by sme si dali! To potom bude chcieť
každý. Nech si Leonid tam urobí poriadok, ale nie tak barbarsky, ako to urobil jeho
idiotsky predchodca.
- Tak ako to vyzerá?
- Nuž nie veľmi dobre. Leonid síce vyjednával, naliehal, presviedčal, ale tí niktoši akosi nepochopili, že tu
sa nehráme o guličky...
Nakoniec sa našťastie našiel niekto z vedenia, kto písomne požiadal o zásah v záujme ochrany socializmu
a Leonid diplomaticky poslal všetky vojská východného bloku poriešiť to pomocou tankov. Zakázal síce
strieľať, ale provokácie z druhej strany sa nedali utlmiť a pár vojačikov si chránilo kožu a nejaké výstrely
predsa padli…
- Nuž poslední, ktorí ešte možno naivne verili v spravodlivosť už nemajú tiež radi Rusov…
- To nevadí. Nejaké Československo nám nemôže zbúrať systém. Rusi sú zvyknutí prehĺtať hnusnú kašu
za druhých, tak čo…
- Budeme ešte potrebovať vybudovať nejakú poistku pomocou Sovietskej iniciatívy...
- Takže poistka nám pekne zapadla. Máme konečne za sebou Helsinskú konferenciu 1975 a
povojnové hranice sú znovu a definitívne potvrdené. Tým sme aj my konečne pochovali Svätú Rímsku
Ríšu. Nikto to na nás nemôže hodiť. Boli tam všetci. Podpísali to. Náš hlas nerozhodoval. Tak čo… A nech
sa ešte niekto pokúša niečo meniť. Odtrhneme mu hlavu!
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- Mali ste pravdu, ten Leonid je dobrý stratég. Necháme ho dožiť ako symbol. Aj tak máme okolo neho
podchytenú suitu hráčov, ktorí Sovietom vládnu a ani on to vôbec netuší. Sovieti majú radi kulty osobností,
tak im ho doprajme. Namiesto Stalina a Vladimíra Iljiča dostanú Leonida Iljiča, hehe!
- No to pochybujem. Na Stalina ten ani trochu nemá. Tí Rusi sú síce úplne vygumovaní, ale majú nejaké
vnútorné cítenie, či čo. To my nepochopíme. Ale verme, že čas a zmena generácií to raz vyriešia.
- Však sme o tom minule hovorili...
- Angličania nám robia medvediu službu a pomaly a isto už desaťročie tlačia do východného sektoru
„západnú kultúru“. Nariadili sme, aby to u nich bolo zakázané, lebo inak by to mládeži tak nechutilo...
Trocha správne dávkovaného „zakázaného“ jazzu, rocku, krakenrollu, či ako to volajú a mládež nám žerie
pekne z ruky. Hlupáčikovia si myslia, že na tom stojí svet a demokracia.
- Hej, a k tomu nejaké západné cetky, ktoré im akože tajne dovezú „vyvolení“, sťažený
pohyb cez hranice, zakázaná literatúra, náboženská a politická nesloboda a máme nabitú
bombu, ktorú raz vo vhodný čas odpálime.
-Tak jest. Upravený komunizmus presunieme do Číny a Kórey a Východný sektor s
Ruskom konečne niekedy v budúcnosti zapojíme do nevyhnutného spotrebiteľského
koša! Peniažky sa predsa musia točiť! Koľkokrát obehnú systémom, toľkokrát sme za ten
istý dolár zarobili. Čím to bude neprehľadnejšie, tým to bude lepšie a výnosnejšie!
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- Zišli sme sa, aby sme si povedali, ako môžeme zdokonaliť Americký volebný systém…
Voľby sa nám blížia… Nixon už čaká v zálohe a to pekných pár rokov. Johnson nám už asi stačil...
- Ja si naopak myslím, že volebný systém je absolútne dokonalý! Rebublikáni a demokrati sa nám pekne
striedajú už od nepamäti, ľudia si môžu slobodne vybrať raz jedných a raz druhých….Iní sa tam aj tak
nedostanú ani náhodou, tak čo?…
- Iste. Tak sme to chceli. Nám môže byť ukradnuté, kto kedy vyhrá, či demokrat, alebo republikán, aj tak to
divadlo režírujeme my a hlušia sa nám pre radosť občanov iba navzájom, ako my s Rusmi v „studenej
vojne“. V tom problém asi nie je...
- Ale je! Oni sa nám totiž nehlušia dosť radikálne a dosť dôsledne. Je to iba lenivá, dobre platená banda.
Už ani tú komédiu nedokážu zahrať poriadne, nič ich nezaujíma a potom nečudo, že sa tam dostane taký
národný socialista, hovoriaci si „demokrat“ ako JFK! Uvedomujete si, že to bol vlastne americký
nacionalista? Ako sa to mohlo stať?! V Európe by ho bratia z Vatikánu, okamžite šupli k Hitlerovi. My to
nebudeme v tomto smere nijak rozmazávať. Bolo by to primitívne. Nie sme a nebudeme ako oni. Ale
musíme sa z toho poučiť. Treba vymyslieť, ako to rozhýbať, zaujať ľudí a urobiť z volieb poriadne šou!
Treba viac mediálnych expertov a tvorcov želaných volebných výsledkov. Národ musí žiť a dýchať
voľbami a nemyslieť pritom na nič iné. Ostatne aj to nám vie preprať nemalý balík peňazí. Do práce!
- Takže je to tam!
Nixon už zložil prezidentskú prísahu a dal na ministerstvá našich ľudí, čo je to
najdôležitejšie po každých voľbách. Už len čaká na pokyny. Volebná šou bola
perfektná, nielen národ, ale aj my sme sa dobre bavili! Nuž a konečne! Po
suchopárnom, vecnom a chladnom Johnsonovi to už bolo aj načase! Nikto si
nemôže ani pomyslieť, že mu to spadlo z neba. Bolo to také napínavé… Škoda že
nemôžu byť voľby každý týždeň!
- Odteraz budú Američania nám voliť nielen s hrdosťou, ale aj s vášňou, nadšením
a radosťou.
- Takže ako nám funguje Nixon?
- Excelentne a podľa plánu. Zlepšuje vzťahy s Čínou a hlavne Sovietskym zväzom.
Odzbrojujeme podľa stanoveného programu všetkých, len nás nie, hehe! Čínsky Mao bez podozrenia prijal
Nixonove návrhy na spoluprácu a onedlho budú v komunistickej strane budúce kádre pripravené budovať
novú, krajšiu Čínu, v ktorej budú vládnuť naše korporácie.
- Východný sektor Ruska dostal hlavne vďaka Čechoslovákom sprísnený režim vo všetkých smeroch,
už snáď nikoho nenapadne sa snažiť utiecť z tohto pionierskeho tábora!
- Nakoľko „nemeckí imperialisti“ striehnu na hraniciach, všetkých Sovietskych východniarov sme
zamestnali hrou na ľudovodemokratickú armádu. S plnou podporou Sovietskych expertov. To nám umožní
postupne a legálne posilniť aj náš vplyv v západnej Európe, však sú chudáci od Sovietov v ohrození, nie?
- Keďže sme ešte neminuli všetky staré zásoby bômb a sklady ešte nie sú prázdne pre novú výrobu, Nixon
síce sťahuje chlapcov z Vietnamu, ale nechal sa naštvať Kambodžou a Laosom a teraz im to tam vo
veľkom sype všetko na hlavu. Máme toho na sklade ešte tak na tri roky bombardovania…
-To ma nezaujíma. Ja takéto veci nerád počúvam…
-Ale tam je len prales, obete si vymyslíme, aby bol v okolitých štátoch voči nám prirodzený rešpekt!
-Dobre, mne sa aj tak najviac páči to, že Nixon konečne zrušil našu účasť v Brettonwoodskom
menovom systéme a konečne sa dolár dostane na prvé miesto, potom budeme na druhom mieste
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kótovať cenné papiere a zlato bude v hierarchii až tretie… Komu ho vlastne teraz treba, keď my sme ho už
dávno minuli… Vrátime sa k nemu, keď raz naplno získame Rusko. Nech dovtedy jeho hodnota je iba
fiktívna. Naše zlato sme totiž ešte ani nevyťažili!
- Zlato je teraz aj tak ropa… A treba začať riešiť aj Južnú Ameriku!
- Moja reč! Veď preto Nixon vytiahol v Chile do vlády generála Pinocheta namiesto demokraticky zvolenej
vlády. Nech nám to chvíľu postráži… A tiež už Nixon múti vodu ohľadom tej plánovanej krízy.
Potrebujeme ten plánovaný finančný reset ako soľ.
- Dobre, ale musí sa do jeho vlády oficiálne dostať poradca Henry Kissinger. Tento
nemecko-židovský expert bol u dvoch predchádzajúcich prezidentov, tak mal by
strážiť aj Nixona. Jeho pozícia nanúteného poradcu tu nestačí. Ja Nixonovi totiž
úplne neverím…
- Stalo sa. Nixon vymenoval Kissingera za ministra zahraničných vecí. Nebol ním
nadšený, ale má ho tam. Konečne môžeme spustiť náš plán ropnej krízy! My
budeme podporovať Izrael, ktorý si násilne vezme viac z Palestíny a Rusi budú
podporovať Arabov, ktorí sa určite spoja proti expanzii Izraela. Spravodajské služby
Arabom nahovoria, že nás úplne odrovnajú, keď nasadia jednotné ropné embargo.
Odfajčíme však hlavne Európu, nejako sa im veľmi dobre darí a našim doma by tiež
trochu menšie plytvanie iba prospelo. Potom to Kissinger „diplomaticky“ zrovná,
Izrael sa trochu stiahne z Golanských výšin, ale nie z celej Palestíny, celosvetová
ekonomika sa pekne krásne zresetuje. Ceny ropy nastavíme tak, aby boli viazané
len na dolár, takže nimi budeme môcť kedykoľvek kývať podľa našej potreby.
- Tak tomu nejako nerozumiem…
- Čomu tu nerozumieš? Povedali sme si, že ropa bude teraz čiernym zlatom. Naši Arabskí spojenci majú
majiteľov ropy pekne pod palcom v OPEC a tí už nebudú ju predávať pod cenu, ale budú postupovať
jednotne. Budú nás trestať vyššími cenami. Ale nám ani zamak nevadí, že kúpime ropu trikrát drahšie,
keď im predáme napríklad zbrane stokrát drahšie...Izrael je nebezpečný a sedí im pri zadku, hehe! Európa
sa prestane rozdrapovať, že prosperuje. Tí tam síce makajú jak besní, ale my im trochu tú dobrú
ekonomiku ešte vylepšíme. No nie? Málo si požičiavajú... To musíme radikálne zmeniť! Teraz padnú na
hubu. Je čas.
• STALO SA MEDZITÝM….
- Máme informácie, že u demokratov sú vo vnútri strany zase nejaké excentrické sily. Ten JFK tam
zanechal viac smradu, než sme sa domnievali. To nie je pre naše zámery vôbec priaznivé. Treba s tým
niečo robiť.
- Nixon sa na to mal už dávno pozrieť.
- Zatiaľ nemusel. Zariadili sme to my. Majú tam už dávno nainštalované odpočúvacie zariadenie. Je to však
úplne v keli. Ďalšie voľby určite nevyhrá žiadny republikán a demokratov nemáme dostatočne
rozpracovaných. Akosi sa nám všetci demokrati po-Kennedy-zovali...Mali sme sa im asi viac venovať!
- To mi ani nehovorte! Treba nájsť okamžite riešenie, také aby sme nemuseli mať voľby!
- Tak čo je, vymysleli ste niečo?
- Experti sú toho názoru, že keby Nixon náhodou zomrel ešte pred skončením volebného obdobia, tak by
sme mohli tam dať republikánskeho nástupcu aj bez volieb…ako po Kennedym...
- No to sa mi iba sníva! Vy ste horší ako Vatikánci! Nepotrebujem už žiadne politické obete! V Amerike nie!
- Bez politických obetí to ale nepôjde! Možno keby Nixon abdikoval,
nemusel by zomrieť, to sme tu ešte totiž nemali… Experti sa pozrú…
- Máte už výsledok?
- Máme nielen výsledok, ale aj riešenie. Nixon bude obvinený, že dal
svojvoľne odpočúvať demokratov a bude musieť sám rezignovať!
- Súhlasí s tým?
- Ešte o tom nevie. Ale bude musieť. S inštalatérmi, ktorí v minulosti v
budove Wattergate niečo opravovali a ukradli nejaké blbosti bol v minulosti
spísaný policajný záznam. Presvedčíme ich že tam montovali odpočúvacie zariadenia. A oni dosvedčia že
konali na prezidentov pokyn. Dáme ich spätne pre istotu zapísať aj na listinu externých pracovníkov CIA.
Nebude nás to skoro nič stáť. Sú to niktoši...
- Nie som z toho nadšený, ale dobre. Nepohnojte to! Hej a kto bude nový prezident?
- Spiro Agnew je teraz viceprezident…
- To teda nie! Musí tam byť niekto, koho máme v hrsti, alebo aspoň niečo o ňom vieme. Čistých v politike
nepotrebujeme!
- Tak čo máme robiť?
- Nech abdikuje a príde na jeho miesto napríklad Gerard Ford, člen bratstva z univerzity v Yale. Zariaďte
to!
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- Nebude to Nixonovi divné, že mu viceprezident len tak z ničoho nič abdikuje?
- Na to kašleme. Vravím zariaďte to! Amerika si zaslúži aj väčšie obete, ako nejaký abdikovaný
viceprezident!
- Tak ako funguje ten nový, ten Gerard Ford?
- No ako by mohol fungovať, keď sme mu na nohu zavesili ihneď tú guľu… Teda
myslím tú amnestiu Nixona v afére Wattergate. Tým že ho amnestoval odpísal
seba aj stranu republikánov na celej čiare. To radšej mohol Nixon náhodne
zomrieť...bol by pokoj!
- Nixon bol zasvätený republikán, teda náš človek a prestaňte s tým! Treba Fordovi
radšej pomôcť. Kisinger ho postráži a dáme mu za viceprezidenta Nelsona
Rockefellera. Rozum a peniaze znamenajú šancu na možný úspech. A treba mu
vyrobiť lepší imidž...
- Tak aké hrdinské činy ste pre Gerarda Forda vymysleli? Musíme mu, aj
všetkým republikánom výrazne zlepšiť pošramotený profil!
- Máme toho viac a navrhujem postupne realizovať všetko napríklad takto:
1. Vieme v Kambodži zinscenovať krvavý Kmérsky režim. Tí môžu zajať nejakú
našu obchodnú loď a Gerard pošle napríklad špeciálnu jednotku ju hrdinne a
statočne oslobodiť. Rekvizity k tomu máme skvelé!
Viete koľko lebiek z predpotopnej doby sa tam našlo?! Viac ako v parížskych katakombách!
2. Potom môže definitívne ukončiť trebárs vojnu vo Vietname. To je celkom jednoduché, Kissinger to už
aj predbežne dojednal.
3. Môžeme na neho narafičiť aj nejaké zinscenované atentáty. Aspoň dve. U JFK stačil jeden reálny a
straší u demokratov dodnes…
4. Jeho žena Betty môže mať rakovinu, treba s tým verejne vystúpiť a národ ju bude ľutovať. Mediálni
agenti sú už pripravení. Bude operovaná, celý národ bude to v tlači a televízii sledovať. Žiadny strach,
dožije sa 93 rokov!
5. Môžeme ho napríklad poslať na exkluzívnu cestu do Sovietskeho zväzu. Stretne sa trebárs so zlým
Brežnevom a navštívi dajme tomu aj tajomný Vladivostok…
6. Pošleme ho aj do „nebezpečnej“ Číny. Američania musia oceniť jeho odvahu byť v jame levovej…
- Dobre. Keď nič lepšieho nemáme...Strašné nápady, ale čo už s vami…
- Do čerta! To som mohol tušiť! Čo ste to spáchali v tej Kambodži?
Prezident sa tak akurát môže prepadnúť od hanby! Ako ste to mohli tak zbabrať!?
- Ale kto mohol vedieť, že tí naši „debili“ sa vylodia na úplne inom ostrove a vyvolajú ozajstný konflikt…?
My sme už síce medzitým dohodli, že Kméri prepustia našich námorníkov, ale vojaci to nevedeli a…
- Choďte viete kam…! Mám sto chutí všetko okamžite zrušiť. To mám čakať, že zbabrete aj tie atentáty a
zabijete prezidenta? IQ 50 sa nám už valí aj do Ameriky…Bože prečo nás tak tresceš!
- Stálo to za hovno, celé to pôsobenie Gerarda Forda… Nemastný, neslaný… Kto z demokratov to teraz
vyhrá? Forda ste sami utopili, takže som zvedavý čo vymyslíte...
- Určite vyhrá Jimmy Carter! To je viac než isté...
- Máte ho nejako podchyteného?
- No dáme mu našich overených poradcov do teamu, nech naňho dozrú. Napríklad Brzezinski a
Kissinger vedia tak báječne zahrať diametrálne odlišné názory, že si azda jedného z nich vyberie...
- No, nejak sa vám to zase nedarí...Carter si kľudne robí čo chce! Tie jeho
reformy získavajú veľkú publicitu. Uzatvára mierové zmluvy, mení nám energetickú
politiku, blokuje proti drancovaniu životné prostredie. Kamaráti sa s Čínou, s
Brežnevom sa takmer pusinkuje a odzbrojuje aj to čo netreba…
Zbrojný priemysel stojí, nikde sa nebojuje, nikto od nás nekupuje zbrane. To
je hrôza! Keď ste mu nasadili kúru v podobe ďalšej inscenovanej ropnej krízy, tak
on tu nám básni o ekológii a alternatívnych zdrojoch energie! To sa nám peniaze
nebudú točiť, keď ľudia budú skrbliť! Blížia sa voľby, vysaďte ho už z hry konečne!
Prečo náš poradca Brzezinski nemá na neho patričný dopad?
- No a je to vybavebné! Dali sme mu rovnakú kašu, ako musel jesť Gerard Ford!
Dohodli sme s partiou v Teheráne, že nám budú počas akože islámskej revolúcie
zadržiavať amerických občanov a neprepustia ich kým Carter neodíde z politiky.
Môže si ich oslobodzovať koľko len chce!
- To nemyslíte vážne? To si ľudia azda nevšimnú, že kopírujete všetko stále dokola
ako Marťania? Dajte aspoň Rusom pokyn, aby urobili inváziu do Afganistanu. Musíme to vaše
amatérstvo niečim poriadnym prekryť. Socializmus v Afganistane až tak nepotrebujeme, ale Rusov treba

zamestnať a svet musí vnímať, že je to agresor. Inak naša hra zaspí…My podporíme druhú stranu, snáď
čo to predáme v rámci zbrojného programu. Hlavné je, že Carterovi sme šikovne zhoršili ekonomické
výsledky a národ už nechce ďalej strádať, to sa mu to pri voľbách vymstí.
- A pripravíme republikánov na poriadny návrat do sedla!
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- Ten Ronald Reagan, to je už iná klasa čo?
- No herec je herec a dali sme mu poriadny tím, ktorý na ňom pracuje! Vie sa usmievať, vie sa tváriť, nič
iné síce nevie, ale nie je blbec a hlavne počúva. Dokáže sa naučiť akúkoľvek rolu. Vie byť vtipný, je
pohotový a sčítaný. Bolo to jednoznačne skvelé riešenie!
Vypracovali sme mu novú „nešetriacu“ ekonomiku, takzvanú Reaganomiku a
vzťahy s komunistami budú tiež onedlho v správnej a poriadne napnutej polohe.
Ľudia sa už prestali báť hrozby z Východu a nám prišlo nedobrovoľne zložiť
zbrane. To bola ale pekná somarina!
- Reagan bol predtým demokrat a teraz je republikán, takže to nie je žiadny
fanatik. To je určite omnoho lepšie. Mať v politike nejakého vnútorne
presvedčeného človeka, ako bol napríklad Carter je totiž úplné nešťastie…
- Veru tak!
- Máte už ten podporný program pre nášho Ronalda?
- Iste, rukojemníci sú podržaní v Teheráne a on ich môže konečne slávnostne
oslobodiť!
- Vy s tým oslobodzovaním rukojemníkov neprestanete? Ale dobre, čo máte ďalej?
- No dvojnásobný pokus o atentát na Forda dosť mu prospel v očiach verejnosti, tak by sme mohli dať aj
Reagana skosiť. Ako herec to navyše ovláda perfektne. V jeho filmoch je to maximálne dôveryhodný…
A keď ešte do toho masakru zapojíme aj dvoch policajtov a tlačového hovorcu…Národ bude priam slziť...
- Už len dúfam, že si to nedáte patentovať vo Vatikáne a ja sa nikdy nedožijem takejto scény u nejakého
pápeža. To by som už nerozchodil...A čo ďalej? Nemáte konečne niečo nové, neotrepané?
- Máme! Čo takto urobiť akčnú scénu: S leteckými odbormi dohodneme stávku leteckých dispečerov,
bude ohrozená doprava v celom vnútroštátnom sektore. Reagan príde a zachová sa ako veľký, rozhodný
a nekompromisný muž. Dispečeri dostanú ultimátum a potom ich všetkých, ktorí sa nevrátia do služby
vyrazí z práce! To by bolo, čo?!
- Radšej nekomentujem…robte ako myslíte.
- Reagan ešte môže napríklad tvrdo bojovať proti drogám! A zapojíme do toho aj jeho manželku, nech
založí nejaké verejne pertraktované babské združenie!
- ???
- A máme v zálohe aj tú Reaganomiku! Ide o to, že ak Reagan zázračne naštartuje USA a ľudia uvidia
prosperitu, nikto nebude nič riešiť odkiaľ a ako sa to vzalo! Papierikov máme dosť. Vraj nám to už tlačia aj
v Severnej Kórei, či kde!
- Akože znížime infláciu, znížime výdaje štátneho rozpočtu, posilníme výdaje na obranu, dokonca znížime
dočasne dane a bude! Ono to síce je úplná ekonomická blbosť, ale ľuďom stačia reálne výsledky! A tie
Reaganovi urobíme!
- A aj Afganistan niečo „malé“ preperie v prospech životnej úrovne národov USA!
-No konečne niečo rozumné! Ekonómovia z vás budú síce úplní magori, ale kašľať na nich.
Presvedčíme ich, že tomu vôbec nerozumejú a celý národ ich dokonca vysmeje. Viac rožky vystrkovať
nebudú, hehe!
Toto sa mi teda veľmi ráta! Len to preboha nepreháňajte! Všetko z mierou. Raz to niekto totiž bude musieť
zaplatiť….Najskôr terajší viceprezident Bush, keď ho nanominujeme do kresla… No čo už!
- Tie odbory, rukojemníci, dajme tomu...Nejako to dopadlo. Ale prečo sa ten Reagan uškŕňal a vtipkoval na
operačnom stole, keď sme sa dohodli, že bude skučať a zavýjať od bolesti? Herec nám akosi vypadol z
role… Čo si myslel že je to tlačovka po úspešnom natáčaní? Mali ste ho nechať poriadne guľkou
škrabnúť, aby nám nevystrájal! Hlavne však, že aspoň kongres zas bez okolkov odsúhlasil zvýšené
náklady na ochranu prezidentov a to sa ráta. A našťastie bez problémov nám Reagan nanominoval aj
potrebných ľudí do vedenia FED a aj v súdnictve to upratal ako treba…činí sa.
- Hej a konečne sa vo veľkom bojuje v Libanone a Grenade, platí nám aj OSN, že to čistíme. Tá hra na
modré prilby a Peacekeeping bol celkom dobrý nápad. Budeme to asi robiť permanentne!
- No hej, musíme, keď nás stále niekto akože provokuje, hehe a keď nie, vieme to zariadiť!
- Bude zrejme nutné s tým našim Bushom ešte jedno volebné obdobie počkať. On to iste
pochopí...Bratia z Yale mu to vysvetlia. Snažte sa, aby sa pre budúcnosť Yalskí absolventi dostali cielene
do oboch táborov. Potom nech sa hrajú na republikánov, alebo demokratov podľa potreby. Reagan sa
teraz totiž javí ako jedine možný víťaz nasledujúcich volieb a nemôžeme nič riskovať. Ideme do toho
všetci. Reagan musí znova zvíťaziť!
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• MEDZITÝM
- Hovoril som pred chvíľou s Gromykom. Leonid nám zomrel…
- Ako nám, snáď Rusom?
- Neberte ma za slovo. Všetci dobre vieme, že Rusom aj tak vládla trojka Gromyko, Andropov a Ustinov.
Bez nich by nám naše plány nemohli fungovať. Bez Ustinova by sa napríklad nekonal Afganistan, čert vie
ako to dokázal bez ohľadu na najvyššie stranícke záujmy. Bez neho by neboli zbrojárske výstupy, kozmický
program, konfrontačné línie a podobne. Bez Andropova by nebol patričný vnútrostranícky vplyv a
informačný monopol prostredníctvom KGB. No a bez Gromika potrebné komunikačné pole a vplyv na
medzinárodnom poli, včítane OSN. Teraz už len tam dostať toho nášho zaškolenca súdruha Gorbiho…
- To nepôjde, národ je zvyknutý na systém a kľud. Palácové prevraty by narobili viac škody, ako úžitku.
- Jasné, to je bezpochyby, pozrime sa teda aké má teda Gromyko návrhy:
Takže najprv by sme tam dali Andropova. Má najviac zásluh. Už v Maďarsku
pomohol Nikitovi vyorať tankovú brázdu cez celé Maďarsko a zastavil národné
povstanie. Bol tam vtedy veľvyslancom, vedel ako na nich...Tiež mal neskôr na
starosti celý východný sektor a riadil ten režim v socialistickom pionierskom tábore.
Ostatne bez KGB by to nešlo a ani to v budúcnosti nepôjde…Nech je prvý v poradí
na odpis!
- No ale Brežnev určil nejakého Černenka. Svojho osobného poskoka. To sa v
straníckom aparáte vie a vždy sa to ctí…
- Nech poskok chvíľu vydrží! Dáme ho tam tiež na nejaký čas. Ale až sa Andropov
usadí a odíde. Nemyslím, že to bude dlhodobá záležitosť. Ten náš Gorbi musí mať
zatiaľ čas na preškolenie. Venujte sa mu. Keď príde jeho čas, nesmie byť
vyplašený, ako vyoraná myš! Keby sa niečo stalo, Gromyko to ľavou zadnou zatiaľ
odvládne. To by aj bolo najlepšie. A Gorbiho donesie na tácke. Tomu židovi Andropovovi nemožno totiž
veriť. Takýto ľudia keď sú na strope moci sú nevypočítateľní! Černenko ma vôbec netrápi….Vraj má rád
ryby a chlapci z KGB sú skvelí kuchári!
- Ten Ronald nám teda vyšiel a ideme po republikánsky pekne krásne ďalej!
- To hej, ale má stále nejaké zdravotné problémy. Raz mu operujú to, raz tamto...Preťažili sme ho v tej
zákernej volebnej kampani...
- Nevadí, aspoň si náš favorit viceprezident Bush môže vyskúšať trochu povládnuť. Je aj tak na rade. Ak
by Ronald zo zdravotných dôvodov náhle skončil, má to isté a ide ako viceprezident ďalej bez volieb…
Vyskúšame aspoň 25. dodatok ústavy, to sme tu tiež ešte nemali...
- Pozbieral sa, do čerta!. Je priam nezdolateľný, ten náš Reagan!
- No hej, ale my máme už v pláne zmenu. Tú jeho Reagonomiku nehodlám ťahať za naše peniaze do
nekonečna. Bude nám to chýbať inde. Je na čase, aby si začal kaziť renomé….Ale iba on! Demokratická
strana v žiadnom prípade nie!
- Hej, už dávno sme s tým plánom začali. Pomohol Nemecký kancelár Kohl, ktorý ho pozval do Nemecka.
Pekne si Ronald poštval Židov tým pamätným vencom na cintoríne s hrobmi Waffen SS a tiež si to potom
pokazil aj doma, že sa vykašľal na tú inscenovanú epidémiu HIV a AIDS a nič napriek tlaku z dola
neriešil…
- To nestačí! Naplánujeme mu pár mín, na ktoré musí chtiac-nechtiac šliapnuť. Dáme mu vydať nejaký
kontroverzný imigračný zákon a kým národ bude kolo neho múdro meditovať vy mu hodíte na hlavu
vládny predaj zbraní do Iránu a Nikaraguy. Ten predaj vlastne aj tak robíme, ale on o tom nevie, musia ho
teda obviniť. Keď je prezident, má vedieť čo sa u neho doma deje. Ak je už senilný dedo, tak nech odpáli!
- No má pomaly snáď niečo pod 80 rokov, ale žiaľ myslí mu to veľmi dobre…
- Musí sa proste psychicky zosypať a hotovo!
- Ten Reagan je teda líška podkutá! Vyšmykuje sa nám zo všetkých nástrah ako klzký had, vidno, že sa za
to prvé obdobie prezidentovania veľmi veľa naučil. A nič ho vôbec nenaserie!
- Hej, počul som, že ho volajú „teflónový“ prezident... Vykecal sa aj z tej nástrahy ohľadom nelegálneho
predaja zbraní a ešte nám to aj s úsmevom ironicky vyčíta, že sme ho do toho namočili...Nie je blbec, veru
nie. Vie makať a myslí mu to, tak mu aspoň poriadne naložte. Nech ukáže čo vie, keď už to musí byť…
- Azda dobré správy?
- Asi hej, Ronald nás naozaj prekukol a je iniciatívny aj sám. Rozpútal studenú vojnu v nebývalom
meradle! Ten ťah s maskovacím Afganistanom to bola geniálna myšlienka. Ronald si totiž pozval tucet
Afgánskych strašiakov do oválnej pracovne a nabalil im na cestu rozsiahle zmluvy na strategickú podporu
ich „spravodlivého“ boja proti Ruským barbarom. Rusi sa síce z toho veľmi nepotešia, lebo sa im
obdobie plánovaného idilického výletu zmení postupne na Armagedon, ale budeme tam môcť aspoň valiť
tony zbraní! Medzitým dal Ustinov posunúť rakety SS20 smerom k Západným hraniciam a tak sme
mohli Západným Nemcom dať pod prdel tie Perschingy II, aby sa nebáli Ruskej hrozby. A tiež dal Rony

obnoviť ten „strašne nákladný“ vývoj bombardéra B-1 a rakiet MX Peacekeeper. Carter to vtedy svojvoľne
zrušil, nakoľko nevyvinuli ani hovno, lebo netušil, že o to aj tak nejde…
- Dobre a ďalej?
- No ďalej… Ide robiť hviezdne vojny!
- Pre boha, čo ide robiť?
- Je to proste Holywoodsky odchovanec! Vydumal nám nový program SDI, podľa ktorého vybudujeme
systém protiraketovej obrany vo vesmíre! Andropov sa už dokonca ohradil, že to už preháňame, ale čo
by chcel? Ronald všade verejne vykrikuje, že nebude brať ohľad na Ríšu zla a že komunizmus musí za
jeho vlády nevyhnutne padnúť!
- Nezdá sa vám, že sa nám Ronald tak trochu už aj posmieva? Neznášam, ak sa niečo veľmi preháňa a v
tom má Andropov pravdu! Zhoršenie vzťahov s Rusmi však vítam. Potrebujeme aj niečo, čo spochybní
terajšie vedenie Sovietskeho zväzu… Keď nastúpi Bush, potrebuje mať dosť priestoru na naprávanie a
niečo, čo urobí k tomu nevyhnutný základ!
- No aj to už je na spadnutie! Vlastne lietadlo je na spadnutie. Necháme tam vo vhodný čas zablúdiť
Kórejské lietadlo a bude nad územím Sovietskeho zväzu zostrelené! To bude úžasný poprask!
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- Andropova nám už vystriedal Černenko a Kosygin sa pýta, kedy má dodať Gorbiho.
Chceli sme tú slávu síce nechať Bushovi, ale ten Reagan ide ako píla a celý svet ho
priam žerie...Nemali by sme dlho otáľať!
- Dobre, nech teda v KGB pomaly pečú pre Černenka tú špeciálnu rybu…
- Tak ako si sadli Gorbi s Ronaldom?
Povedal by som, že sa našli… Ale kým Ronald to teatrálne vystupovanie len hrá, mám
pocit, že Gorbačov to svoje poslanie berie až smrteľne vážne. A to môže byť aj
nebezpečné! Dúfam, že niečo nevyparatí…
- Povedali ste že je dosť inteligentný a pár rokov sa predsa pre nás školil!
- To iste, ale nemôže tušiť, odkiaľ vietor fúka. Či sme mu mali povedať o čo sa tu vlastne
hrá?
- Nie, nie, len treba na neho dávať veľký pozor. Hlavne aby nám neušiel z obojka a
niekde sa nezatúlal a nemenil nám styčných dôstojníkov! Bude najlepšie, keď doma
bude čo najmenej. Nech behá po svete a Ronald s tým svojim divadelným cirkusom
nech behá spolu s ním. Máme aj iné povinnosti. Bush na budúci rok nastúpi na
prezidentský post a my mu musíme naplánovať aj nejakú odpútavaciu akciu. Aby sme
vykompenzovali tú sekeru, ktorú nám za dve prezidentské obdobia zaťal do ekonomiky
Reagan. Asi budeme musieť zdvihnúť aj dane. A to poriadne! Studená vojna za chvíľu
plánovane skončí a národ bude iba reptať že mu hádžeme čoraz viac na chrbát. Budeme to potrebovať
hodiť na niekoho, za koho Američania prinajmenšom budú hrdo platiť.
Musia byť trochu solidárni! Oslobodíme od vplyvu Sovietov Východný sektor. Za to stojí trpieť! Nastane
čas farebných a nežných revolúcií! Bush si pri tom pekne vyžehlí pokrčený daňový profil a Američanom
umožníme sa na tom finančne podieľať.
- Uff a bude potrebné dať milosť aj tým, ktorí si namiesto Ronyho vyžrali tú zbabranú aféru s predajom
zbraní. Minimálne ministra obrany Weinbergera bude treba rehabilitovať! Veď sme mu to sľúbili, keď to
zobral na seba... Nebude to príjemný začiatok vlády pre republikánov, všetci im to budú vyčítať!
- No a tiež treba aby Bush pripravil nový radikálny imigračný program. Musíme kvóty zdvihnúť minimálne
o 40%!. Keď oslobodíme Východný sektor, musíme dokázať stiahnuť všetky mozgy odtiaľ do Ameriky,
aby nám ich Európske spoločenstvo neprebralo. Všetko toto bude nutné pre získanie financií prekryť
nejakými inváznymi vojnami do Panamy, Nikaragui, Iráku a Kuvajtu a to nebude ľahké. Čaká nás veľa
úloh. Takže do práce!
- Do kelu, ako sa to mohlo stať s tým havarovaným Chellengerom?! Už to tak vyzerá, že kým my sa tu
len hráme na vesmírny program, Rusi sú jediní, ktorí dokážu vyrobiť ozaj bezpečné a spoľahlivé rakety.
- No musíme do toho asi dať naozaj viac peňazí. Z vody sa variť nedá…
- To je zbytočné. Rusov máme pod palcom, vedia to robiť lacno a dobre, my to musíme zredukovať.
Zariaďte to!
- Tak koho podporujeme v týchto Amerických voľbách? Georga Busha?
- Je to v podstate jedno. Poučili sme sa a máme v oboch táboroch absolventov
univerzity z Yale. Keď program dobre vyškolených zástupcov funguje v Európe,
musíme ho pomaly štandardizovať aj u nás. Dôležité je, aby sa nám v predvolebnej
kampani stretli hoci aj s úplne protichodným programom práve tí naši chlapci…Ale
teraz nech jednoznačne vyhrá Georg Bush starší. Ako dlhoročný viceprezident už
dobre vie čo ho čaká a chystáme mu to dlho. Už nie je najmladší. Jeho syn to však
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po ňom určite preberie. Aj keď nie hneď. Neide to vždy tak hladko. Máme pre Busha staršieho odložené
slávne a významné úlohy.
- Iste, oslobodiť Východný sektor od komunizmu je významná dejinná udalosť, ktorá našim Bushovcom
zaistí večnú slávu a nezmazateľný zápis v dejinách!
- Myslím, že budeme ešte ľutovať, že sme odstránili celý ten Východný sektor a jeho komunistický režim…
- A to už prečo?
- Nuž keď vidím, ako elegantne a bez strát si komunisti zorganizovali to vlastné
zvrhnutie z piedestálu moci, tak mám takmer slzy v očiach! To nemalo chybu! Až na
to Rumunsko, ale s tým sme vopred počítali.
Ale disciplína je len disciplína! Národ vyšiel jednotne do ulíc, robotníci, úradníci,
riaditelia, policajti, štátna bezpečnosť, umelci, členovia i nečlenovia strany…
Zaspievali si, pozvonili kľúčmi a išli na druhý deň pekne pracovať do úradov a
tovární! Večer prišli na námestia zas a znova si užívali zdanlivý pocit slobody… Ach
aké dojímavé! Až mám strach, že tých oddielových vedúcich pionierskeho tábora „Východný blok“ budú
ešte v dobrom spomínať!
- To nebudú. O to sa postaráme. Vytiahneme stalinské represie, disidentov, zločiny komunizmu,
zabudnú… Keby tušili, že komunisti s tým ich osudom nemajú takmer nič spoločné, pretože všetko sme
vymysleli my, tak by im tá „sloboda“ tak nechutila. A keby im to aj niekto náhodou vyklebetil, nakopú ho do
prdele. Ľudia sa nechcú hanbiť za to, akí sú sprostí. Vďaka tej ich „hanblivosti“ sme tu už pár sto rokov,
klameme ich a oni chcú byť klamaní. Malé klamstvá, ako napríklad bezdôvodné zvýšenie daní, zostrelenie
lietadla, zinscenovaná vojna, fiktívny vesmírny program, to ešte vedia prijať, ale globálne klamstvo je nad
rámec ich chápania, preto sa nemusíme báť že nás niekedy odhalia a budeme tu večne…
- No dobre, ale čo z nich budeme mať? Ako spotrebitelia sa mi zdajú veľmi slabý kaliber… Chápem že sú
hladní po „zakázanom ovocí“, ale toho sa onedlho prejedia a budú iba reptať. Nikdy nebudú míňať a
plytvať ako naši neskutočne rozmaznaní Američania. Čo im vezmeme? Veď nič nemajú…
- Omyl. Majú toho viac, než by si niekto mohol čo len myslieť. Už len tá spomínaná disciplína a rešpekt
voči moci, hlad po tvorivosti, vlastná iniciatíva, celkom iné myslenie, chuť pracovať aj za desatinu toho, za
čo robia ľudia u nás. Sú to chudobné deti nenaplnenej Svätej Ríše Rímskej a nimi aj ostanú, na to si určite
rýchlo zvyknú. Nadpriemerných využijeme, priemerných zapriahneme do „demokratického“ systému a na
zbytok sa vykašleme. Okrem toho v nebývalej miere majú nárok na medzivojnové pozemky, tie im vrátime
a neskôr za babku odkúpime. Zaujímavé továrne im sprivatizujeme a globalizujeme, nezaujímavé
necháme padnúť a vybudujeme nové, aby mali kde zmysluplne tráviť pracovný čas, ale pod našim, nie ich
vlastným systémom. Musíme ich do kosti odzbrojiť, zrušiť vojenskú brannú povinnosť a zaradiť ich v
bezpečnej forme ako pár profi vojačikov do NATO. S Rusmi sa podľa potreby pohádame kedykoľvek, takže
naše prsty budú už vždy na tepne ich života. Naučíme ich žiť na dlh a to je podstatné!!! A to im zachutí, to
mi verte! Preto ich musíme čo najskôr zapriahnuť do nášho projektu Európskej únie, ktorú vyrobíme z
terajšieho Európskeho spoločenstva.
- Maastrichtská dohoda je konečne podpísaná a ostatné sú už koncipované!
- Výborne, teraz už v rámci nášho školiaceho programu federálneho riadenia
štátov, môžeme Európe „pomôcť“ vytvoriť plnohodnotnú federálnu Úniu.
Rozbiehame im to s európskymi absolventmi našich škôl, takže personálne
obsadenie je veľmi dobre zaistené. Naši absolventi sú naučení sa radiť o každom
kroku so svojimi inštruktormi, takže takýchto lojálnych „absolventov“ podporíme a
pretlačíme do vrcholných orgánov EÚ. Poistia to úzke kolegiálne vzťahy a pocit
výnimočnosti, ktorý im náležite vštepujeme. Oni musia totiž jednoznačne vnímať, že
moc je im daná od nás, nie od krajín, ktoré ich delegujú. Keď do toho vložíme
disciplinovanosť a naivitu ľudí z bývalého Východného sektoru a ich schopnosť
predať svoju vlasť za smiešne výhody a pár dolárov, máme celú Európu v
rukách…
- Hej, ale západní nechcú svojich chudobných príbuzných pustiť do klubu! Že oni
na nich makať nebudú...
- Čo nechcú, čo nechcú, kto sa ich bude pýtať?! Ale dobre, najprv im teda vysvetlíme, že keď chcú lacnú
pracovnú silu a dostatok spotrebiteľov, tak inak to ani neide. A sú tu predsa aj „spoločné“ záujmy
NATO „akože“ smerom k hraniciam Ruska… To im tu máme radšej nasúkať negrov a dajme tomu Arabov,
aby nakoniec skončili ako Angličania? Ostatne to môžeme na výstrahu urobiť potom kedykoľvek. A čo,
veď nenanútime im najprv úplne všetkých z Východu! V úvodnom kole dostanú tú relatívne „vyššiu“ triedu.
Potom sa uvidí. Zbytok nech budú kandidáti na členstvo. Makať a spotrebovávať prebytky už kľudne môžu,
ale kecať do niečoho ešte dlho nie. To je dokonca ešte lepšia varianta! Hlavne treba vytvoriť menovú Úniu
a potrebné väzby na dolár. Ostatné sa potom vyvinie aj úplne samo.

•

- Tak sa nám to pôsobenie Gerga Busha staršieho chýli ku koncu. Budú voľby. Ako ho z Vášho pohľadu
hodnotíte?
- Ja som si myslel že ako bývalý šéf CIA, veľvyslanec pri OSN a dlhoročný viceprezident Ronalda Reagana
bude tak nejako ostrejší, výraznejší, rozhodnejší...a to sme mu nahrávali kde sa dalo!
- To by som netvrdil, že sme mu len nahrávali… Len si spomeňte na nutnú rehabilitáciu ministra obrany
Reaganovej vlády, ktorá na verejnosti vyvolala rozpaky. A ten viceprezident Quayle, preboha, ten sa vám
ani trochu nepodaril! Čo to bol za nápad zveriť „právnikovi“ rozbeh nového kozmického programu?!
Veď ten nerozoznal Mars od Venuše a išiel plánovať výskumné lety na Mars, ktorými sme chceli nahradiť
krach raketoplánov. Zase sa nám všade valí IQ 50...Sme na smiech a Bush to ani nepoznal...
- Však sme mu ho chceli stiahnuť, ale Bush ho pustiť nechcel… Že vždy vzorne plnil čo bolo nariadené, že
ho veľakrát zachránil v právnych problémoch…
- To je vždy a bude problém! Teda buď máte inteligentného človeka, ktorý vás ale prekukne a posmieva sa
vám, musíte ho neustále strážiť a naháňať, alebo máte blbca, ale urobí len to čo poviete...Vyberte si do
kelu potom rozumne medzitým…
- Preboha, preto vám to stále hovorím. Ak už niekoho nominujete, tak to nesmie byť blbec. Jednoznačne.
Ale nesmie byť ani príliš zásadový, príliš principiálny a príliš presvedčený, lebo s ním potom neviete nijako
hýbať. Najlepší sú takí, ktorí už vystriedali rôzne názory a sú schopní zaujať akýkoľvek potrebný názor a
pritom sa ani nezačervenajú! My nepotrebujeme charakter, radšej máme hranú charizmu.
My nepotrebujeme politických rojkov a čistých anjelov! Do čerta s nimi! Potrebujeme bezcharakterného
charizmatického inteligentného človeka, ktorý ale je v niečom poriadne namočený, čo my dobre vieme
a môžeme mu to kedykoľvek vyhodiť na oči, keby nechcel počúvať! To je zásada v politike a globálnom
riadení. Takým ľuďom nahrávame a vieme im čokoľvek aj odpustiť, aj také, čo by bežného človeka stálo
možno aj život… Ale iba takáto forma globálneho riadenia dobre funguje.
- Na druhej strane však sme za Busha mohli vrátiť Panamský prieplav Američanom. Tú
Carterovu blbosť, dať to domácim sme nakoniec vyriešili obetovaním nášho spojenca
Noriegu…
- Iste, ale to bol premyslený ťah ministra obrany Cheynyho a nie Busha. A spojencov
obetujeme vždy. To je zásada. Veľa obvykle vedia a my nepotrebujeme, aby nás potom
vydierali, alebo sa niekde ukecli. To platí nielen u Noriegu ale bude platiť trebárs aj u
Saddáma Husajna. Toto nás naučili Vatikánci. Spojenca využijeme, zneužijeme a buď
dobre skryjeme, alebo popravíme. A samozrejme vždy náležite pošpiníme a popľujeme,
hehe!
- Ale tá vojna v zálive nebola celkom úspešná…
- Veru nie, ale keď ovládneme Rusko, tak Rusi nám to tam hravo vyčistia. Keď vidím tu našu armádu, chce
sa mi plakať… Niekedy mi je aj ľúto, že Rusi nie sú naše deti...to je armáda! Spolieham na nich do
budúcna…
- Zaujímalo by ma, dokedy táto naša pyramídová ekonomická hra môže fungovať…
- No dúfajme že čo najdlhšie. Ale to neznamená, že si nepripravíme záložný plán. Kým môžeme sypať
natlačené doláriky do obehu, je všetko v poriadku. Verme, že Východoeurópania sa rýchle naučia byť
vzornými spotrebiteľmi a keď sa naučia konečne žiť aj na úver, celý problém sa posunie do ďalekej
budúcnosti. Pozrite ako pekne sú napríklad západné krajiny už roky zadĺžené. Aby prežili, každý rok si
požičiavajú ich vlády viac a viac… A my im to nevyčítame, že zle hospodária, práve naopak. Nových
vodcov krajín vychovávame k tomu, aby v tom čo najiniciatívnejšie pokračovali. Ak by ich obyvatelia
náhodou „akosi zle volili“, tak ich potrestáme a nedáme im žiadne peniaze na rozvoj, hehe! A pozrite, ako
to pekne funguje. Vodcovia s holým zadkom sa nedožijú ani ďalších volieb a ľudia sa sami postarajú,
aby odpálili kade ľahšie!

•

- V práve nastávajúcich voľbách by sme už mali nechať aj demokratov prísť na scénu. Zbytočne sa delí
národ a aj druhá strana cíti potrebu o niečom „demokraticky“ rozhodovať. Načo to medzi občanmi zbytočne
vyhrocovať! Bush narobil chyby a tak by sme nemali národ provokovať ďalším republikánom. Príde
jeho syn v ďalšom kole a ten to môže odčiniť. Máte niekoho u demokratov, ktorý by bol inteligentný,
schopný, ale zároveň sa mu mohol kedykoľvek pritiahnuť obojok? Dôležité je, aby sme ho ustrážili. Je
samozrejme potrebné aby mal správneho viceprezidenta, poradcov a tak…
-Máme takého. Clintona. A má aj správnu manželku. Tá ho ovládla už na
univerzite v Yale, teda tajnej liahni budúcich prezidentov, kde spolu študovali. Tá
ho ustráži. Musí. Je to neskutočný sukničkár, takže môžeme kedykoľvek hodiť na
neho aj JFK metódu a nejakú praktikantku, alebo poradkyňu mu dohodiť, ak bude
potrebné ho v niečom zastaviť.

•

•

•

- Dobre teda, zase staré finty, ale ak fungujú… Môžete mu teda primerane „pomôcť“ pri voľbách. Ale
opatrne, aby divadlo bolo verné, ale musí byť aj náležite napínavé. Protikandidátom bude Bush, teda nič aj
tak neriskujeme.
- Nie je to také zlé, ukazuje sa, že Clinton je šikovný chlapec! A jeho manželka Hillary to ozaj drží v
pozadí pevne v rukách. Demokrati by mali mať všetci také schopné manželky. To by sa potom riadili
procesy vo svete!
Dali sme mu za úlohu poriešiť Rusko a tak nám všade vo svete, ale hlavne v Rusku samotnom podporuje
podľa plánu toho exota Jeľcina.
- Jeľcin nie je v podstate zlý chlap, ale je to taký Chrušťovský neomalený typ, neviem prečo, ale naši
experti tvrdia, že sa Rusom bude páčiť. Rád si vypije, rád rieši veci tvrdou rukou, rád sa zabáva, ale dobre
plní úlohy…
- Panebože, raz ma tí vaši experti privedú do hrobu! To už nemajú ani toľko intelektu aby pochopili, že
obraz Rusov sme vytvorili vlastne my, takže tým sa nemôžeme riadiť? Ak s nami raz Rusi vybabrú,
pretože ich podceňujeme a považujeme za debilov, potom si vašich expertov budete môcť strčiť viete
kam? Do riti!
- Ale nie, Rusi sú naozaj úplne mimo! Všetci nás predsa nadšene vo všetkom vždy podporujú. Keď im
dáme Gorbačova, tak sú nadšení, keď ho odstraňujeme, tak tiež!
Aj Jeľcina budú nadšene vítať to je isté. Sú naučení počúvať a počúvať budú.
Stovky rokov ich prevychovávame a sú dávno tam, kde sme chceli…
- No neviem… ja by som si dal určite pozor. Jeľcina aj tak dlho nenecháme
vládnuť. Nanajvýš kým nerozbije Sovietsky zväz a Rusko neoddelí… A čo Clinton
robí okrem tej akcie Nové Rusko?
- No čo také...Všetko čo mu nariadime: Oslobodzuje Haiti a Somálsko od
diktatúry, angažuje sa v Srbsku, dane vôbec neznižuje, aj keď to vo voľbách sľúbil.
Naopak zaviedol nové energetické dane, zdaňuje vyššie vrstvy, „reformuje“
zdravotníctvo, telekomunikácie, informácie, nariaďuje reguláciu držania zbraní,
takže národ nám pomaly odzbrojuje, enormne posilňuje políciu. Veľmi nám pomohol
vyvolať plánovanú hypotekárnu krízu v Amerike tým, že vytvoril podmienky pre
nami plánované bankové fúzie a tak… Proste počúva ako nikto predtým…
- Takže ho necháme ešte jedno obdobie vyhrať voľby a vládnuť? Škoda by ho bola.
Taký demokrat sa nenájde hocikde, ktorý nám tak nahráva…
- Bolo by to ozaj veľmi dobré, ale či vyhrá voľby po takom výraznom neplnení volebných sľubov?
- No a ja vám tu teraz rád ukážem, že Američania sú na tom ešte horšie ako Rusi. Uvidíte že budú voliť
ako treba! Bush mladší pekne počká a nebude kandidovať. Až Clinton poriadne naserie Američanov,
potom príde jeho čas. A že národ Bill Clinton poriadne naštve o to sa my už postaráme. Ani jeden prezident
nemal toľko afér, koľko bude mať tento ambiciózny prezidentík. Do práce! Chcem veľa a kvalitných afér
Billa Clintona! Ale najprv zariadime, že ho zvolia...
Zišli sme sa, aby sme si to dvojité prezidentské pôsobenie Clintona celkovo vyhodnotili.
Najprv plusy, ktoré nám pomohli v zbrojárskej a teda aj ekonomickej oblasti. Zoberme si to za obe
obdoba: Srbsko OK. Sudán a Afganistán OK. Al Káida OK. Irák a operácia „púštna líška“ OK. Operácia
„spojenecká sila“ a rozbitie Juhoslávie OK. Humanitárne bombardovanie Srbska OK. Zriadenie jednotiek
KFOR OK. Druhá intifáda, ktorá zabránila mierovej dohode Izraela a Palestíny tiež OK.
Politické plusy: Rozbitie Juhoslávie a vytvorenie Kosova s našimi jednotkami na Balkánskom území, OK.
Symbolická návšteva Vietnamu, ktorá uzavrela traumu amerického národa, OK.
Demonštrácia snahy o mierovú dohodu Izraela a Palestíny, ktorú akože zlikvidovala II. intifáda, OK.
Presadenie Jeľcina v Rusku OK. Rozšírenie G7 na G8 s pripojením Ruska, OK. Zapojenie Číny do
Svetovej obchodnej organizácie, OK.
Ekonomické plusy: Žiadne znižovanie daní, naopak zvýšenie, OK. Veľká hypotekárna kríza s možnosťou
resetovať nevymožiteľné splátky, OK. Zbrojenie a „mierové“ misie všeobecne, OK.
Nuž v globále sme mali veľmi dobrého prezidenta a dobrú tieňovú prezidentku Hillary za jeho
chrbtom… Nebolo by od veci porozmýšľať a dať jej o pár rokov možnosť kandidovať, ženu sme tu ešte v
koryte nemali…
- Tak to rovno už môžeme nechať kandidovať nejakého černocha…
- To je ale dobrý nápad! Národ potrebuje viac náznakov demokracie, inak nám našu hru prekukne! Teraz
vyhrá Bush mladší, tomu dáme nejaké zásluhy, aby republikáni si vyžehlili pokrčené nohavice a potom
bude kandidovať nejaký černoch. Nasraných černochov máme neúrekom, nech sa nám pekne krásne
upokoja. Viete si predstaviť krajší symbol demokracie? Pripravte niekoho šikovného, nech nás niečim
neprekvapí. Počas Bushovho vládnutia bude na to dosť času.
- Ako sa nám javí situácia v Rusku?

- Že Jelcin abdikuje je už dohodnuté. Bude to symbolické, stane sa to na prelome tisícročí…
- Na vašu symboliku vám zvysoka kašlem. A koho nám uvedie na post, dúfam že konečne Rusa a aspoň
trochu normálneho…
- No už nám ho predstavil. Nejaký Putin. Pomáhal mu aktívne dostať sa na post pri odstavení
Gorbačova…
- Kto to vlastne je?
- Bude určite dobrý. Je mladý, predtým pôsobil hlavne vo Východnom
Nemecku. Niečo ako bol Andropov, alebo náš Bush starší. Bol za socializmu
zahraničným príslušníkom KGB a potom sa stal dokonca riaditeľom FSB.
- Politické skúsenosti?
- Je momentálne premiérom, takže nejaké asi má.
- Že bol v KGB je dobre. Určite je naučený plniť príkazy a keby niečo,
použijeme to pôsobenie v KGB proti nemu. Dúfam že máte nejaké
kompromitujúce materiály.
- Zatiaľ nie, našli sme len to, že si vždy plnil vzorne úlohy. Ale zoženieme!
Prípadne vyrobíme…
•

- Takže nám to vyšlo. Bush mladší už v podstate sedí na tróne!
- Veď som vám hovoril, že Američania budú voliť tak, ako voliť treba, hehe!
- Aj vzorec nominovať výhradne absolventov univerzity v Yale v funguje výborne!
- Tak, tak, liaheň prezidentov má svoj význam. Všetci sa tam musia povinne
namočiť do tajných bratstiev a absolvovať rituály, ktoré by nemali ísť na verejnosť.
Nečudo, že si potom rozmyslia v niečom vyskakovať… A Bush mladší bol aj inak
„pekný kvietok“, bol tri krát zatknutý pre alkohol a výtržníctvo a to nám úplne
vyhovuje...
- Taká zvláštna náhoda že je zase z tej sektárskej židovskej Yale…
- Len aby nám to niekto náhodou nevyhodil na oči!
- A čo by sa tak stalo? Prezidentský úrad potrebuje špičkovú prípravu a jedine táto
škola ju poskytuje… Blbý národ aj tak nebude veriť, že to má nejaký osobitý súvis.
- Oni predsa volia prezidenta, nie my, takže nemôžu ani ceknúť…
- Keď sa im nepáči, nech tiež kľudne študujú v Yale, hehe!

•

- Máme problém! Al Gore podal na súd námietky ohľadom sfalšovaných volebných výsledkov! Čo ste zase
pohnojili? Však ste to údajne falšovali profesionálne! Ak to nedáte rýchle do poriadku odtrhnem vám hlavu!
- Je to vybavené, Najvyšší súd rozhodol...Ešte šťastie, že máme naše „spravodlivé“ súdy, inak by sme
mali ťažkosti a museli to riešiť azda aj násilím…

•
•

•

•

- No ten mladý Bush nezačína práve najslávnejšie, ako mu vylepšíme začiatok prezidentovania?
- Môžeme začať nejakým oslobodením rukojemníkov, prípadne nejakou zákernou chorobou manželky,
potom nejaký atentát a nakoniec…
- Mlčte! Ak mi neprídete s niečim normálnym tak ja už neviem… Situácia je veľmi vážna.
Každopádne musí nový prezident nejako zarezonovať u obyvateľov. Musí v prvom rade znížiť dane aj
keď je to nelogické, lebo Amerika stojí na pokraji krachu. Predpokladám že spadneme v príjmoch do
štátneho rozpočtu na úroveň roku 1959 a to nie je už žiadna sranda… Dúfam, že si to plne uvedomujete!
Zároveň potrebujeme enormne navýšiť rozpočet na zbrojenie, vnútornú a zahraničnú bezpečnosť. To sa
nám bije s reálnou zahraničnopolitickou situáciou. Mohli sme so zrušením „studenej vojny“ asi ešte
počkať. To už ale je za nami. S tým sa nedá teraz operovať. Potrebujeme hlavne nájsť
vonkajšieho nepriateľa. Takého, ktorý vyvolá v obyvateľstve hnev a obrovskú nevôľu.
Bush musí nevyhnutne urobiť aj nejaký ekonomický zázrak. Ekonómovia nám zase
budú do toho pchať nos, takže to nemôže byť nič také primitívne, ako mi zvyknete
neustále predhadzovať. Kľudne hoci aj devalvujeme dolár, len aby sme získali dôveru
investorov.
Treba zvýšiť vládne výdaje a spotrebu obyvateľstva. Aj za cenu, že budeme
požičiavať bez úroku. To je jedno. Treba to proste rozhýbať a niečo zase zresetovať a
zahmliť, nech do toho vieme vypustiť naše novo vytlačené doláriky. Úloha je jasná,
dúfam že sa vaši experti pochlapia a nebudem sa pri nasledujúcom stretnutí zbytočne
rozčuľovať!
- Tak čo nám experti vymysleli?
- Vymysleli globálny útok na demokraciu v Amerike, priam v jej srdci, teda v New
Yorku!

- Čo to je za blbosť?
- Žadna blbosť, naši chlapci z Al-Kaidy unesú nejaké civilné lietadlá a narazia s nimi do Svetového
obchodného centra a ešte nejakých vybraných objektov a úplne ich zničia. Postaráme sa aby bolo čo
najmenej obetí, aj keď bez nich to asi nepôjde…
- To mi chcete nahovoriť, že nejakí najatí únoscovia sa nechajú nahovoriť k niečomu takému, obetujú svoj
život a dokonca že dokážu s civilným lietadlom aj do niečoho zámerne trafiť? Pekná blbosť…
- Ale nie, oni nebudú ani vedieť že majú niečo trafiť…Oni iba unesú pár lietadiel...
- Absolútne nerozumiem…
- Urobíme to presne tak, ako v Pearl Harbor! Keď lietadlá vzlietnu, prevezme riadenie navádzací systém
umiestnený v lietadle a presne v danom bode, kde ich treba naviesť. Únoscovia si môžu riadiť čo len chcú.
Lietadlá poletia samé tam kde treba. Objekty ešte pre istotu riadene odpálime, ako sme odpálili lode v
Pearl Harbor, aby náhodou neostali nejaké stopy.
A nejaké stopy tam zámerne pri záchranných prácach nájdeme. Experti všetko zariadia, dokonca aj
následnú expertízu a všetko sa rýchlo odprace. Bude chaos, budú zničené aj tie dokumenty, ktoré tam nie
sú, bude nepriateľ, poisťovňa to zaplatí naviac dáme kopu nekrytých peňazí na obnovu a hlavne
vyhlásime al-Kaide celonárodnú, dokonca celosvetovú vojnu!
- Vôbec sa mi to nepáči, je tam príliš veľa rizika, môže byť zbytočne veľa obetí…
- Žiadny strach! Berieme to na seba. My to zvládneme na jedničku! A termín bude tiež na jedničku: 11.09.!
Je to také šialené, že nikto nebude mať ani štipku podozrenia, veď poznáme myslenie ľudí… Veľké veci
totiž nikdy nevidia, iba tie drobné, nepodstatné. To máme za tie roky klamstva dokonale overené.
•

•

•

- Ako sa darí nášmu Bushovi?
- Je to zatiaľ super, plánovaný ekonomický zázrak sa konečne úspešne naštartoval. Vliali sme po tom
bordeli vzniklom po 11.09. do ekonomiky dosť papierikov, takže sa to hýbe správnym smerom. Invázia do
Afganistanu nám tiež veľmi rozhýbala ekonomické výsledky, pomstili sme patrične pád dvojičiek aj útok na
Pentagon a úspešne zvrhli nami založené hnutie Talibán. Už len treba akože chytiť a umlčať nášho
bývalého spojenca Usámu bin Ládina, aby niečo nevykecal. Ale my ho dostaneme! Aj keby sme ho mali
vybombardovať spod zeme. Zbrojárska práčovňa perie ako divá. Dow Jones industrial index sme zdvihli o
40%. Je to na dobrej ceste. Ekonómovia čumia, krútia hlavou, nechápu… Nech vrátia školné, hehe!
Bush sľubuje návrat na Mesiac a aj cesty na Mars, takže aj sem sa vlieva kde čo.
A hlavne máme konečne pevné kotvy, ktorými sa prichytíme na Blízkom Východe.
Vyvolali sme medzinárodnú solidaritu v boji proti terorizmu a konečne môžeme
slobodne operovať, kde len chceme. Máme v zálohe ďalšieho „diktátora“, ktorým
bude Saddám Husajn a dáme mu po fraku. Zatiaľ to netuší a myslí si, že iba hráme
našu obvyklú hru, ale budeme ho musieť nakoniec asi aj tak zlikvidovať. Je
zapletený takmer do všetkého, čo sme plánovali v Afganistane a Iráku, takže niet
inej cesty. Obviníme ho z držaní zbraní hromadného ničenia, chemických zbraní,
podpory terorizmu a kadečoho iného. Ani sa nebude brániť, lebo si bude myslieť, že
divadlo ide ďalej. Ten bude čumieť, až ho popravíme. Nemal sa s nami spolčovať.
My sa nehráme iba na piesočku!
- Detaily ste si mohli kľudne odpustiť. Mňa skôr zaujíma, či budeme s Bushom
počítať aj ďalej v nasledujúcich voľbách. Ak sme mu urobili takéto excelentné ekonomické výsledky,
myslím že má všetky šance obhájiť prezidentský post.
- Jednoznačne. Sme pripravení mu naďalej držať chrbát.
- Dobre, ale ako protikandidát pôjde niekto z liahne univerzity v Yale. Musíme
mať poistku keby to náhodou s Bushom nám nevyšlo.
- Môžeme kľudne nechať nominovať Johna Kerryho, tiež bol zasvätený v tom
spolku „Skull and Bones“.
- Dobre. Potom je úplne jedno ako to dopadne.
- Takže to tentoraz bolo ale mimoriadne tesné! Ba dokonca nie podľa plánov...
- Bolo aj nebolo. Ale aspoň sme poznali nálady našich Američanov. Polovica
národa je za vojnu a štvavú hegemóniu Spojených štátov a polovica proti…
- Dobre nám to chlapci z Yale zahrali… Dávno sme nemali tak ostrú predvolebnú
kampaň! A účasť voličov bola priam rekordná. Výsledok bol pol na pol!
- To hej, ale skoro nám John Kerry tieto voľby vyhral, napriek tomu, že sme do neho
ku koncu kampane v rámci plánovanej korekcie výsledku nevyberavo búšili. A to by nebolo ani pre neho
dobré, keby musel naozaj splniť všetko, čo tam nasľuboval a natáral občanom! Preto aj na náš
pokyn nakoniec úplne rozumne uznal svoju porážku, hehe!
- Hej, dáme mu nejaké kreslo…Ale nie teraz, to by bolo veľmi nápadné.

- Nech počká. Peniaze do kampane sme pustili aj tak my, takže veľa ho to nestálo. Nech si vyhojí
zošúchaný nos, počká kým národ zabudne, čo sme na neho nakydali a v ďalšom období bude ministrom.
•

- Dnes vyhodnotíme druhé prezidentské obdobie mladého Busha. Ako to teda vidíte?
- No ten náš plán pomaly psychicky pripravovať Američanov na černošského prezidenta sa Bushovi
celkom darilo plniť. Veď vo vláde to mal tak farebné, ako žiadna vláda nikdy v minulosti. Aj ženy sme
angažovali do ministerských kresiel a poviem vám, tie feministky sú stokrát tvrdšie ako najtvrdší chlapi a
bez mihnutia by popravili pol sveta, takže by sme to mali aplikovať ďalej!
- No vidíte, keď som vám hovoril o kandidatúre našej Hillary z Yale, tak ste sa mi smiali. Keď ženská
niečo chce, ide cez mŕtvoly, hehe! A veľmi pri tom nerozmýšľa, čo je naproti tomu bežná choroba
mužského pokolenia...
- No asi si budeme musieť na to zvykať.
- A ďalej?
- Takže konečne si republikáni posilnili pozície aj v kongrese, to sa nám dlho, dlho nestalo…
Zaujímavé je poznanie, že aj sily prírody nám vedia pomôcť pri pustení „peňazí“ do obehu. Napríklad
vďaka hurikánu Katrina sme pomohli vyriešiť celkom slušný rast HDP. Experti tvrdia, že by sa mohol
nájsť umelý spôsob, ako na excesy počasia vplývať. Ak im dáme na výskum nejaké peniaze…
- Dobre, inokedy a ďalej?
- No, vojna proti terorizmu pokračovala celkom dobre, mohli sme symbolicky znížiť dane a trochu zlepšiť
domáce nálady, no asi sme to prepálili a tak sme museli zase skúsiť plánovaný reset cez hypotekárnu
krízu. Žiaľ dolár spadol viac než je to zdravé a rozšírilo sa to aj do Európy…
- Viem, myslel som že vás roztrhám na kusy… A tie Coonyho prešľapy v environmentálnom sektore ma
tiež ani trochu nepotešili...
- No hej, ale celá Európa a už aj celý svet nám neustále vyčíta, že sme v ničení životného prostredia na
prvom mieste. Neustále nám tu pchajú Kjótske protokoly a my to nemôžeme podpísať, lebo nám
odstavia prací priestor… Našťastie sme našli po Iraku ďalšieho nepriateľa, teda Irán, akože nového
podporovateľa medzinárodného terorizmu a strojcu nekontrolovateľného atómového programu. Bush
rozpracoval do tábora nepriateľov aj Sýriu, podráždil Egypt a prísne napomenul aj Saudskú Arábiu,
takže sme verejnosť zase trochu niečim zamestnali. A nič netušiaci politológovia nám našťastie veľmi
nahrávajú, keď púšťajú medzi ľudí tie ich bláznivé teórie, prečo vlastne to Bush takto robí...
Voľby v Iraku nám pod zámienkou dozoru nad demokratickým procesom pomohli nechať tam 15 tisíc
vojakov a to niečo stojí a bude stáť. Potom sme tam vyzbrojili opozíciu a keďže „akosi“ útočila na
demokraciu tak sme doplnili ešte 1500 vojakov a zlikvidovali na tomto území pomocou rôznych operácii
„starú“ muníciu a vyskúšali nové prototypy zbraní… To nebolo až tak zlé si myslíme!
- Každopádne toto prezidentovanie nestálo za veľa…
- Však to...Ani naši experti tomu nerozumejú, veď sa pre Busha urobilo toľko vylepšovacích akcií,
dokonca aj tradičný atentát v Tbilisi, triumfálna cesta po Európe, rôzne prestížne ocenenia a
mierové ceny a aj tak minimálne polovica sveta ho má za zločinca. Nechápem…

•

- No ako to bude s tým našim plánovaným Afroameričanom na ten post nového prezidenta?
- Máme viacerých kandidátov, ale ani jeden žiaľ nie je z tej správnej univerzity v
Yale...
- Samozrejme, s tým sa dalo počítať. Keby som sa spoliehal na vás, tak mi tu
donesiete niekoho, kto nám obráti Ameriku hore nohami. Niekoho, kto nepochopí
hru a všetko pekne krásne dodrbe. Kandidáta tentoraz mám a doniesla mi ho
diablica z Yale, Hillary Clinton. Testuje ho už dlhšiu dobu a pracovala na ňom ozaj
dôkladne. Chlapec má už aj dostatok politických skúseností, je vzdelaný, rodinne
založený a zo starého dobrého Harvardu. Bol aj ultraľavičiar, mal aj zopár iných
politických úletov, takže vie správne meniť názor. Vďaka Hillary je už senátorom,
takže nikto nebude čumieť, že kde sa vzdal, tu sa vzal. Treba mu však vyrobiť
plnohodnotný americký pôvod, čo tam najviac hapruje, takže sa veľmi snažte!
Zahmlite to tam aspoň v jeho detstve poriadne, rodičia nech radšej už ani nežijú,
proste aby jeho kandidatúra bola v súlade s našim ústavným právom. Upravte ho,
nasaďte ho a ideme do toho.
- No hej, ale keď je čistý, ako ho budeme ovládať?
- Nikto nie je čistý, veď z Harvardu sa čistý zásadne nevychádza a ostatné už kľudne nechajte na Hillary!
Vie čo ju čaká, keď na neho poriadne dozrie. Aj tak dobre viete, že dôležitý je „správny“ výber
viceprezidenta, „správnych“ poradcov a „správnych“ ministrov. Najlepšie to bude zbúchať z bývalých
riaditeľov a vedúcich oddelení v CIA, NSA a bude tam Hillary, alebo aj Kelly, to ešte zhodnotíme. Bush nám

upravil senát v prospech prevahy republikánov a tí budú aj tam jednotne podporovať práve to, čo nám
treba. Hoci aj demokratického černocha s nejasným pôvodom. Takže podporujte jeho kampaň!
- A môžeme na neho inscenovať tentoraz už počas volebnej kampane tradičný prezidentský atentát!
- Opovážte sa, keď to zbabrete čo potom?
- Ale nie, tentoraz si dáme iba včas odhalený a nerealizovaný atentát. Cez televíziu CBS odhalíme pár
neúspešných páchateľov a bude národ celkom spokojný. A my tiež… aký by to bol americký prezident, len
takto a bez rituálneho atentátu? Tradície si treba ctiť.
- No coment…
•

- Asi budeme s tým Barackom Obamom celkom spokojní. Má 78% podporu
obyvateľstva v prieskumoch, ktoré sme samozrejme sami sponzorovali, hehe!
- Aj mne sa to tak vidí. Musíme nerozhodným a aj volebnými výsledkami
prekvapeným ľuďom dať vedieť čo je správne. Nové je vždy nové...a inak medzi
nami, ten chlapec tak rýchle chápe, že je to až podivné. To keď si porovnáte
napríklad s Bushovcami, tak to je priam raketový rozdiel…
- Však mu aj naložíme! Nebude to iba med lízať! Bude musieť prať a prať a potom
žehliť a žehliť…
- Ale niečo sme sa aj naučili. Napríklad ten internet je super vec. Pomohol nám
dokonca vyriešiť problém, odkiaľ zobral čierny chlapec s holým zadkom peniaze na
volebnú kampaň!
- Iste. Stačilo šikovne vymyslieť internetovú zbierku a milióny anonymných
„ prispievateľov“ mu „akože“ sypalo na konto doláriky v takom množstve, že tú kampaň utiahol finančne
ľavou zadnou… Toto sa musí využívať aj do budúcna. Internet bude asi najlepšou práčovňou novej
komunikačnej doby! Komu sa chce večne tlačiť tie blbé papieriky! Nech sa experti na to pozrú. Treba
financie ešte rýchlejšie posunúť do úplnej virtuálnej „nepapierovej“ polohy. Musíme vymyslieť, ako
pomaly zrušiť kamenné banky a napojiť sa rovno na kontá občanov a firiem. Nebudeme večne platiť
bankových darmožráčov.
- No najlepšie by bolo, keby každý občan dostal pod kožu čip a peniaze by mu prichádzali a odchádzali
samé. Stačilo by prejsť okolo pokladne v obchode… Nič by sa nemuselo tlačiť, žiadne bankovky. Keby mu
peniaze akože došli až za rozumný kredit, dostal by len do mozgu pokyn: „Bež si vybaviť pôžičku, bež si
vybaviť pôžičku, bež….hehe! Inokedy zase: Bež voliť, bež voliť….hihi!“
- Bez smiechu! Toto musíme naozaj dosiahnuť! A myslím, že to aj postupne dosiahneme.

•

- Ako sa darí tomu nášmu Putinovi? Nejako málo informácií máme z Ruska…
- Nič zvláštneho sa ani nedeje… Zatiaľ ide všetko podľa plánu. Putin síce robí
podľa seba a svojej hlavy, ale ničím sa neodchyľuje od plánovanej trasy. Mení
štruktúru hospodárstva, púšťa si do domu zahraničný kapitál, banky ho finančne
strážia, takže by som sa ničoho veľmi nebál… Roskosmos máme v rukách, takže
kozmický program nám ide ďalej, ruské hlavy nám makajú a my zarábame…
Vojenské operácie neidú priamo cez neho, takže tiež sa dá lavírovať a
spolupracovať...
- Počul som, že sa zbavil našich styčných vládnych dôstojníkov a to vám tiež
nevadí?
- Ani nie, potrebovalo to už generačne vymeniť a tých nových si vieme zatiaľ
podchytiť. Rusi sú pre nás tretí najlacnejší agenti, hneď po Kórejcoch a Číňanoch.
Nevidím dôvod sa vzrušovať. A keby aj boli nejakí drahí, natlačíme papierikov koľko treba, bez obáv.
- Neviem, neviem, stále mám taký zvláštny pocit, že sa vám raz situácia v Rusku vymkne z rúk, lebo to
totálne podceňujete. Potom si ma ale neprajte!
- Žiadny strach, všetko je pod kontrolou!

•

- Takže dnes hodnotíme účinkovanie prezidenta Baracka Obamu. Potiahol to vďaka
zázraku internetu a úspešnej mediálnej kampani a trvalej mediálnej spolupráci aj cez
druhé prezidentské obdobie a nastal čas sa s ním rozlúčiť. Ale Hillary už čaká a my sme
jej to sľúbili. Ukázala čo vie.
- To áno, celý svet s údivom sledoval čo dokážu tri „slabé ženy“ v pozícii nemilosrdného
kata Lýbijského vodcu Muammara Kádáfiho, keď ho trojka Clintonová, Powerová a
Riceová dali vlastne surovo popraviť. Ani Obama, ani minister obrany Robert Gates,
ani OSN absolútne nič nezmohli…

- Veru tak, máme sa načo tešiť. Nová prezidentka nám rada popraví kohokoľvek a kdekoľvek na
požiadanie. A bude jej šum a fuk, aká je verejná a svetová mienka. Budeme jej musieť za to dať tiež
Nobelovu cenu mieru, ako sme ju dali aj Barackovi Obamovi. Na to nesmieme zabudnúť.
- Vráťme sa konečne k tomu Obamovi!
- Takže aj keď sme Obamu umelo štartovali na hodnote 78% mediálne vyrobenej podpory, skutočne sa
nikdy nedostal možno ani nad 50%...Museli sme mu teda vylepšovať profil rôznymi cestami. Vymysleli sme
tie zvláštne balíčky na záchranu ekonomiky aj formu špeciálneho nákupu dlhopisov. HDP sme mu síce
zvýšili a aj umelo znížili nezamestnanosť, ale inflácia nás akosi predbehla…
- Hej, vás vždy niečo akosi predbehne… Tak ako tie „Obamacare“ zdravotné reformy! Tie vás predbehli
poriadne! Obamovi síce umelo zlepšili reputáciu u národa, ale štátny rozpočet by sa zrútil ako lavína…
- To áno, preto sme museli kúzliť aj s hlasovaním v senáte, lebo hrozilo, že by to mohli aj „omylom“
Obamovi schváliť. Ja neviem čo to máme za debilov v senáte, keď si myslia, že bez peňazí v štátnom
rozpočte sa dá robiť štedrá zdravotná reforma. Veď skoro nás to zabilo! Zachránil to našťastie v senáte
ten republikán Scott Brown…Amerika visela na šňúrke jeho nohavíc…
- Stále hovorím, že si treba dávať na všetky prezidentské sľuby veľký pozor. Pred voľbami nech kandidát
na prezidenta sľubuje čo len chce, ale musí si aj uvedomovať, že po voľbách je reálne je len to, na čo v
kase máme. Budeme musieť niečo vymyslieť. Amerika je už veľmi zadĺžená a papieriky to už nevyriešia.
Dali sme Japoncom a Číňanom síce pokyn, aby skupovali americké štátne obligácie a pomohli nám
vliať do ekonomiky peniaze, ale to tiež nejde do nekonečna. Už sa u nich nakopilo takmer 3 000 miliárd
dolárov v obligáciách a stále to nestačí… A to na celom svete máme dokopy v štátnych dlhoch viac než
dvojnásobok tejto sumy. To už je toxické a nezlepšuje sa to.
- Preto Obama podporoval koalíciu vedenú Saúdmi, aby sme niečo získali z predaných zbraní, priznal
radšej Číne Tibet, aby sme lepšie spolu prali, bombardoval bezpilotnými lietadlami Pákistán, Afganistán aj
Jemen. A to v OSN skákali až po strop… Dokonca siahol verbálne aj na Izrael, čo sa bežne nestáva, len
aby zobudil Palestínu, ale tí len ospalo chrápu…
- No a už bude musieť našťastie Obama za chvíľu aj pekne krásne odísť. Príde diablica Hillary a tá nám
zrealizuje dobrý plán, ako vycucať Európu, Rusko, Čínu, Južnú Ameriku, Indiu a celý svet. Len tak sa nám
podarí Ameriku ešte zachrániť. Ak sa globálny balík celosvetovej ekonomiky spojí do jednotného jediného
mešca finančnej globalizácie, kontrolné cesty medzi krajinami sa stanú zbytočnými a budeme ich môcť
úplne zrušiť. Akonáhle ich zrušíme máme vyhrané. Nikto nám už do toho nebude vidieť. Stredný stav
odstránime, počet zbytočných zredukujeme, elektronizujeme, začipujeme. Všetci budú vzorne pracovať a
nosiť do spoločného mešca ako včely, keď nosia do úľa med a my budeme iba každému deliť podľa zásluh
a vykonanej práce. Svet konečne dospeje ku komunizmu, hehe!

POKRAČOVANIE NEBUDE….
POKRAČOVANIE JE REÁLNY ŽIVOT.
TEN UKÁZAL A TEN UKÁŽE.

