
 

 

Jako obyčejně, a jak to dělám již řadu let,projdu nejprve poštu a pak hurá na novinky. 

V poště toho moc dnes nebylo,nic co by snad mohlo stát za rozepsání 

V mém,po dlouhé době odeslaném příspěvku,se vyskytla nehorázná chyba,na kterou mne promptně 

upozornil můj kamarád Míla.Nějak se mi popletlo jméno soudruha Fučíka,nazval jsem jej Gustou! 

Omlouvám se tedy ctěné veřejnosti,a jak jsem odepsal Mílovi,na vině byla zřejmě únava,ale,možná i 

můj Gin s medem. 

Někomu by se mohlo zdát,že ten příspěvek se plavecké tématiky netýká. 

Ale týká! 

Jsouce povětšinou důchodci,nemůže nám být lhostejno,za co naše vlády utrácejí. 

Protože,a to vám povídám,již brzy nebude ani na ty naše skrovné almužny. 

Až si u vás budete muset platit doktory jak v Americe,tak vás zajisté velice rychle přejde ta euforie a 

mávaní pruhohvězdičkovanými praporky! 

I zde v Kanadě,si důchodce musí zaplatit svůj podíl na ceně léků,například,mne to stojí měsíčně skoro í 

90$.Ta částka se vypočítává z výše důchodu. 

 A jak je vidět,milionářem asi nejsem! 

V nemocnici,na rozdíl od našich amerických sousedů neplatíte nic,dokonce ani ty léky či lékařské 

zákroky. 

Ta výměna kyčelního kloubu by stála v US majlant.Náš starosta mi řekl,že nejméně 35.000$! 

A to zřejmě v nějaké podřadnější klinice. 

A tahle sranda může potkat,jak boháče či chuďasa. 

Takže,přeji brzké vystřízlivění všem těm proamerickým hujerům,co se jimi v poslední době české země 

jen hemží! 

 

Takže,teď použiji frázi z toho nádherného filmu Limonádový Joe,pronesl ji padouch a majitel 

prosperujícího nevěstince Badman,konec kočkování chlapci,teď načneme zábavu z jiného soudku! 

Byla tam ovšem jiná krásná průpovídka,padouch nebo hrdina,my jsme jedna rodina! 

 

A,snad bych to nebyl ani já,abych si netrkl do věcí,které mi možná nepřipadá soudit! 

Narazil jsem totiž na článek o důsledcích sucha pro ubohou republiku! 

Néni vodička pantáto! 

A,že prý se opráší projekty přehrad,datující moudrého panovníka Josefa II. 

 

A to mne přimělo,vytáhnout kalkulačku,baj laj fik,odhadnout předpokládaný přůřez kanálu,LOD,tedy 

Labe Odra Dunaj,vynásobit tu šifru předpokládanou délkou,bystře odhadnout,kudy by to asi mohlo 

vést,a netrvalo dlouho,a kalkulačka vyhodila numera,která by mne snad opravňovala k zřízení 

koncentračního tábora,zvláště pro Zelené a jim podobná rádoby intelektuální hovádka. 

 

A Zařadit tu sebranku do kategorie zemských škůdců!! 

 

Ono by totiž to dílo vydalo za vícero projektovaných přehrad,nemluvě o zvýšení hladin spodních 

vod,díky průsakům.A příroda vlastně na podobné bázi funguje.Že by se ovšem do kanálu asi musela 

pumpovat voda,to by problém býti neměl!C o dělat z přebytky energie co vám pumpují Vaši sousedé 

Němci.A vesele tím ničí vaši rozvodnou síť! 

 

Tedy,škůdcové země! 

 

My jsme ovšem kultivovaní,demokraticky smýšlející,nemajíce plynových komor,ani elektrických 



křesel,ba,dokonce,ani smrtících injekcí,o kulkách rovnou do srdce,ani nemluvě! 

Což nám nebrání vlézti co nejhlouběji do prdele,námi tolik obdivovaného vzoru!Kde to funguje hůře 

než v nějakém islámském státu! 

 

A tak mne docela šokuje,vidět šífáckého důchodce,v bomberu a z nášivkami US Army, a s kovbojským 

kloboukem na hlavě k tomu! 

Přitom zajisté počítá své drobné,aby měl vůbec na zaplacení outraty na nějaké té šífácké slezině!! 

 

Nějak utichly diskuze o kanálu,Zemanovi na Hrad věší banda intelektuálů(v závorkách)rudé trenýrky! 

Takže,asi má dost práce jinde. 

 

Kamarád Franta Hošna,napsal ministrovi,že se odpovědi nedočkal,a zřejmě asi nedočká,je  to sice 

smutné,ale,od profesionálních darebáků se asi nic jiného očekávat nedá. 

  

A může se docela i stát,že mu jednoho dne vyrazí dveře,jen aby jej přesvědčili,že na panstvo neradno 

jest sahati! 

 

Jak se na to tak dívám,v poslední době by i otrlí gestapáci zírali z hubou otevřenou,nemluvě o tom,že 

kromě svých pistolek,jiného vybavení ani neměli!Ostatně,dávali přednost ruční práci. 

 

A také se mi zdá,že proti nynějším takzvaně  bezpečnostním zborům,byli vlastně esenbáci hravou 

dětskou školkou. 

 

Názorná ukázka paranoie současné vládní elity! 

 

Mají strach! 

 

Z Kanady 

 

Georg 

 

 

 

 

 

 


