
Po téměř čtvrt století,stal jsem se právoplatným kanadským občanem.přiznávám se,že byla potřeba 

velkého nátlaku ze strany starosty obce,Murielle,si dala záležet také.A tak,dvě cesty od nás z Abitibi do 

Otawy,ta první jen proto,abych ukázal unuděné úřednici,že vlastním certifikát trvalého rezidenta.Ta 

druhá cesta,tehdy o berlích,a na vozíčku,konečně završila úsilí mých přátel,stal jsem se konečně 

občanem Kanady! 

Svět zbourán proto nebyl,důchod mám jen o pár babek vyšší,ale,to nemá co dělat z mým 

občanstvím.Prostě,tady nám to dorovnávají každý rok,čehož výsledkem je,že si toho nakoupím každý 

rok méně. 

Jak u vás,tak i u nás,myslím si,že velké rozdíly asi nebudou. 

Devatenáctého října,tedy ráno vstanu,oholím těch pár chlupů,a vytáhnu sváteční kvádro,ještě z 

Rakouska.Po celých dvacet let jsem se do něj nenavlékl,a to jsem nebyl žádená obezita1 

Najednou mi sedí jak vypasované. 

Vyberu svou jedinou kravatu(černou navíc)a to jsem jich měl tucty! 

Takto vyštafírován,odebéřu se do nedaleké volební místnosti,abych dal svůj hlas nějakému tomu 

politickému vyvrheli. 

Jsouce spíše extrémní pravičák,volil bych asi komunisty,nejsou,bohužel,či bohudíky,na volebním 

seznamu.Taktéž mi schází národní strana fašistická. 

Tu volil prý i Vlasta Burian,a to byl někdo! 

My tady na Abitibi,na hony vzdáleni politickému dění třeba v takovém Montrealu,kácíme lesy,vrtáme 

díry do matičky Země a máme z toho profit,jak by řekli bratia Slováci,neúrekom. 

Arabů tu moc nemáme,tady se prostě musí makat! 

Navíc,máme tu dost tvrdé zimy,které ta sebranka zrovna mít nemusí. 

Zase,na druhé straně,má doktorka je Marokánka.A ten kluk,co mne zbavil berliček,pochází z 

podobných končin.Starý praktik,který byl nucen si v Québecu zopakovat svá studenská léta. 

Takové immigranty vítám!Jen mne mrzí,že jen co se tu u nás ohřejí,zamíří do USA. 

Půjdu tedy poprvé tady volit. 

Koho,toť otázka! 

I my tu máme podobná hovada jak u vás,Dientsbiery,Schwanzenbergy,Sobotky,a vůbec tu celou multi 

kulti homosexuální sebranku! 

I my tu máme rádoby umělce jako Stohoven.Jen malý rozdíl,kdyby se o něco podobného pokusili 

zde,nepochybuji,že odstřelovači naší Královské Policie,by je sundali dříve,než by se vůbec k tomu 

stožáru dostali!Mohu ujistit ctěné čtenáře,že v takových případech GRC kulkami nešetří! 

Je cosi shnilého ve státě českém,ovšem,je třeba si přiznat,že poslední dobou na nás dýchá hniloba ze 

všech částí světa! 

A,vypadá to,že to brzy bude smrdět o něco více. 

A vypádá to,že to budou zase chudáci Rusové,kteří nás za nesmírných obětí,vytáhnou z bryndy! 

My se jim odvděčíme tak,že budeme jejich památníky přemalovávat na růžovo! 

Takže,až se Pražský Hrad změní v obrovskou mešitu,a vaše děti budou mít strach jít do školy,jako 

tady,poděkujte těm,které volíte! 

Až se Němci vzbouří,pobijou tu vládu buzerantů a leseb u nich,nedivte se,že vám také šlápnou na tipec! 

A nebude to již dlouho trvat!! 

Už teď zní Německem Horst Wessel Lied,Die Fahnen hoch!! 

A tak,na závěr,Angela posrala co mohla,ten černý v USA také. 

Děkujte Bohu,že existují lidé,jako u vás Zeman a v Rusku,Putin.Oba udělali mnoho chyb,ale,jak se 

zdá,vzali si z toho ponaučení! 

Že u vás existuje i takový Jarda Foldyna,v poslední době ale není moc o něm slyšet! 

Jak říkával jeden můj předek oficír K.U.K armée,Srba nepřesvědčíš,toho můžeš jedině zastřelit! 

To považuji za jasné ohodnocení Jarkova původu.Tak jsem Srby ostatně poznal,když jsem se plavil na 

Dunaji! 



Doufám jen,že mu to vydrží! 

Dalo by se toho napsat ještě mnoho na tento sujet,ale v ledničce mne očekává dobře vychlazený Gin,a 

tak pomrkávám po hodinách,až udeří šestá. 

Pak budu mít právo na sklenku Ginu z medem,a hlavně,hodně ledu! 

 

Až tomuto světu budou vládnout musulmani,tak alespoň v to doufám,už tady nebudu.Nebude ani 

Gin,pivo,cigarety ani hezké holky,prostě to,co činívalo obyčejného Čecha,šťastným.O tlačence ani 

nemluvě! 

A ti,co se o to zasloužili,budou možná opěvováni jako národní hrdinové. 

V tom spočívá absurdita našeho světa,těžko pochopitelného od hospodského stolu z počmáranými 

tácky od piva! 

Gusta Fučík kdysi napsal,lidé bděte!Je skoro příšerné,jak tyto slova mají věčnou platnost. 

My ovšem,nebdíme,raději si ožíráme držky,dokud na to je! 

 Z Kanady 
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Georg 

 

 

 

 

 

 


