Jekuza Vaňátko děkuje mnoho

Čeho se v tak zvaném Češku nedostává? Jistě je to všem známo: diktatury. Ono totiž asijská inflace mléka tak nějak koresponduje s průměrnou inteligencí čechů a to k tomu koresponduje s poslaneckou koalicí. Nechci nikomu nic zazlívat. Jistě poslanci schválí nový zákon, když jim několikráte ještě ometeme o hubu, že jaksi dočasná vláda, jaké se nám dostalo už sama byla dosti experimentem, jak čecháčci naloží s faktem, že politici kteří neuspěli dle ústavy změní ústavu, aby mohli dosadit nezaujatou vládu "odborníků", no a tu nakonec řídit a štelovat. A nyní naopak, kde se vzali tu se vzali, asi proto, aby takto slibnou ústavu mohli absolutně rozorat, v diktátorské formě. Óh má demokracie, jak jsi krásná, a jak rozumíš, kdo je diktátor: ti s penízkem za radárek nejsou pan diktátor, ať už si nastavují OSN podle pravidel kterými sami neprojdou, či ať už si vetují cokoli co by jaksi mohlo i chránit, a ti vzdálení a toliko podobní rasové náladě našich domácích miláčků, ti jsou pan diktátor. Hm.
Dělám si srandu. Chybí nám totiž mléko, máme výhodnou úřední unii, výhodné hranice, a výhodné bůhví co, ale Německo, Holandsko, Polsko, Británie ... všichni lijí mléko dosyta po poli. Je to velmi zajímavé, když je to jaksi zdravotně závadné, hlavně intelektuálně, nemíti přístup k mléku. A co na to zemědělci? Ti jsou přeci BIO. Nebo nejsou? Spíše máme bioposlance, kteří udělují bio svým f(ia)rmám, a na tom tak děsně bohatnou. Pardon, tloustnou. Jistě, pánové, stroncium! To je asi vše, co řeknete když jde o Černobyl, že? Ha ha.
Tedy chybí jistě jakési kolečko asi i pánům úředníkům, zejména těm Španělským, že v europarlamentu ještě nezatočili s Holandskou většinou, co se týče mléka. Nebo, že by v europarlamentu měli pánové Španělé stejný problém jako pánové davoví čečši se svým pořiťbirem? Na tom jistě cosi nutno prozkoumat, a zahloubat se též nad módní diakritikou těla: bez tuku, odtučněné, umělý cukr. Pijeme vápno, jíme vše ze zrní, jen bez toho kouzelného prášku uvnitř. A proto jsme tak skvělí, chytří, rasističtí a závistiví. Jistě to působí i na katolickou církev, že se domnívá, že její posice už není dávno ani pasé. Dělám si bžundu, pasé je akorát Papežský úřad, tedy pokud uvažujeme soudobé chápání církve důsledně.
No a jistě chybí jistá věc... Je to taková velká, jak pan umělec rád podotýká, aby obránil turistický papežát radnice města Prahy, fašisticky futuristický, pardon futuristická, velká věc, jejíž barvy jsou jistě asi tak ztěží zapamatovatelné, jako mléko, stav sýráren, stav dobytka a nemocí s ním spojených, prostě jako ústava, zákon, smlouva a její porušení: ptám se tedy vážených idiotů, ať mi mistrně a hluboce osvětlí, jak se to dělá, že se ústava mění v parlamentu, jak se to dělá, že se knihovna zakazuje po dokončení schválení úplně někým a něčím jiným, nadto soutěžně osvědčeným, jak se to dělá, že existuje dočasná vláda, a konečně jakpak se vám píší zákony a diskutuje s opozicí, když je vás takřka plný hrnec?
A vy, pánové, chcete jaksi navigovat kormidlíčkem k demokracii ropou obtíženou Libyii? Hm... toť věru duchaplné. Patrně i tam chcete odebrat lidem mléko, načepovat si benzin, a zase odjet? Ale kam!
Vás tak všechny do lochu, od Hitlera přes Stalina až po Obamu, vyjma Clintonových a Ahmadinejadových, ti ještě jakž takž vypadají lidsky, v porovnání s vaší lusou, která "osvobozuje" elektřinu, "dodává" solární energii nebo "ochraňuje" lesy. Tfuj. Berte to jako urážku Všech státních činitelů napříč Evropou až přes Británii do USA. Jděte se se svou ideologií demokracie zeblít pod okap.
Kromtoho byste měli jaksi přidat knihovnám, a nikoli zakazovat nepřímo internet! Is it clear, shitsuckers? Mimochodem vašemu gangu ty kabátky sluší, když se tak porůznu ubytováváte v takových zapadákovech, jako je ten můj. Děláte nejhorší chudině chůvy? Zvu vás všechny k sobě do bytu, mám tu pro vás dostatek násad od košťat, tedy věcně dvě, čili doufám, že než vás jimi domlátím, jedno alespoň zlomím. Hu hu hu. Bojte se. Neumíte reformovat, tak si už nakupujte brnění, protože ... a proč vlastně. Vždyť jste tak ubozí, se všema těma mediálníma hvězdama justice, tradice a spravedlnosti, že už taky můžete rovnou do superstar s Americkým gavrmentem. Můžete jodlovat a nakupovat zbrojní techniku pro Ameriku, jistě, to naše ekonomika vůbec absolutně potřebuje: okupovat Afghánistán. Kolik berete od USA, když jsou úplně na dně? A pardon, prý si půjčí od Číny. Ale tu vy přeci nemáte moc rádi... To je guláš to je guláš. Maďary na vás, a Slovenský prej fašisty na vás, vy chátro jedna nabíledni. Korupce, korupce, všude samá korupce, nedělejte ... ehm... co cože? Nutno ještě poopravit vcelku z exaktních důvodů tento text, tedy dodávám, že Indicko-Íránská kooperativní inflace mléka obsahuje jednu nulu tam, kde vy máte IQ průměrného národňana. Ach... ekonomika je ohromně relativní, avšak jisté věci ví moc dobře: máte hovno, nemáte-li ve svém aparátu mléko, Indii, Írán ani nuly. Tak kolik mi pánové soudci hádáte natvrdo? Já bych si dal tak deset. Ale pardon, moje sociální dávka totiž stačí tak k zadlužení se v bytě co stojí tisícovku za měsíc a nemá ani vodovod, ani bž, co nájemcům nekoupím, takže pokud nejím, mohu kouřit, a pokud nekouřím, stejně se zadlužím a mohu z pracovního trhu co? Vypadnout na ulici! S tímhle se jděte opravdu hodně hluboko do lesa. Smrdutý rasisti s kravatama.
A druhej odboj, si vy pamrdi strčte hodně rychle nazpět tam, odkud jste si ho vytáhli: protože aby nám tu chodily nějaký zkurevný vyšoustaný úchylové střílet do dědků a bab co si koupí trochu jiný tisk, a bylo to pod "okem zákona", to si rychle radši rozmyslete, a můžete váš úplně zvrácený ústav pro zavádění totalitních režimů použít pro stavbu původní knihovny, snad alespoň do základů by byl dobrý, podle původního plánu na původním místě, nebo tohle všechno velmi rychle zmerčí cosi jako OSN. A pokud i OSN je Vaší utkvělou fysiologickou představou, pak nás doufám vymlátí Číňan nebo Azbestový Japonec atomem dřív, než dotáhnete ty svý splašky na vrchol svinstev. A pokud se odhodláte skrz tento text působit léčebnými prostředky, no, pak už je to k Haagu (něco jako obtěžování vládou po internetu).
Mimochodem bratr se mě ptá, zda bych mu někdy za tmy pomohl v lese cvičit psa, co byste mi poradili? Když jsem podobné věci říkal paním doktorkám radily mi zajít na pracovní úřad a poslouchat maminku i bratříčka. Chce tedy ji cvičit, protože trhá sousedům zvířata, aby ji maminka nenechala "vypreparovat", pomocí stupňování agrese, jako je trhání rukávu, a hledání věcí, třeba vlastních. Nebo taky chce "rajon". Nevíte co to znamená? Já ne. Ale nato, že si tak často člověk odpočine vprostřed silnice, zváště když media chrlí hnůj, r. 2007, ku př., na Írán, a o nutnosti jej vybombardovat, po všech těch žvástech kolem Íráku, pak si chce ublížit, a ohrožuje dokonce ostatní, a tak chápe i maminka i bratr většinu mých politických názorů. V tomto ohledu mi i mé okolí často pomáhá nabídkami psychiatrické péče, a maminka mi tak dokonce pomáhá při nezaměstnanosti proti styku s otcem. Mimoto mají jakýsi problém s majetkem, a možná i s děděním, čili. No já nevím, stejně jim ho pak zabavíte vy pro sebe, ne? Tak jen bych požádal o radu v tom cvičení fenky v hledání a rafání, aby nepoškozovala majetek, tedy chodící majetek sousedů. A že prý, když mám tedy cvičit pejska, a přitom chci aby předtím prošel cvičením normálním, že prý jím projde tak do dvou týdnů, že se bratříček brzy ozve, aby mne nechal v nočním lese vyčuníškovat princeznou proti kastraci. Budeme tedy pejskáčky, aby nebyli potrestáni fyziologicky, rozvíjet v agresi, aby nepoškozovali "slepičky"? Pokud odpovíte správně na toto, pak si klidně reformujte vše tak úspěšně, že vám to kdejaký blb může jen a jen závidět.
I chudák blesk umí sponzorovat nemocnice, a vy, kteří na něj tak plivete, že tedy jako by to a nebo, což já patrně nedělám, vy sponzorovat, na př. jedním ultrazvukem neumíte? Hm. Dejte si mlíčko. Je BIO, a nikomu nechutná, protože BIO nikdo nejí. Asi jste si toho nevšimli, že? Nebio nikdo nemůže, a bio nikdo nechce... toť nerozuzlitelný paradox. Možná to souvisí s vaší podporou školek (och, on je to vlastně socialistický výdobytek, a toto dobytek). Teď na Vás po jednom ukazuji: s takovouhle, do roka a do dne; Idioti.
Mimochodem můžete rovnou vyhodit pana Miloše Bartoše, pokud ještě zastává funkci, neboť se domnívá, že stížnosti na trestnou činnost městské policie vyřizuje magistrát. A opovažte se mě k tomu potřebovat byť jen pro udání důvodu nebo jména. Děkuji a přeji šťastné vyřízení. Krom toho můžete prozkoumat googlekněžnu paní Marii Randulovou, třeba je poněkud nemocná. Čímž nemyslím pouze příslušnost k SNB ODS. Ono totiž vypátrat magistrátní útočníky na bezdomovce vyžaduje moji žalobu, a nikoli pouhé uvědomění pana, jakpak si to říká?, uvědomění pana magistra vedoucího odboru kontroly policejního prezidia, tedy alespoň tak mi to povídá v nádherném ba dokonce reklamním dopise (185760/2008) paní Maruška Randulová, že prý ani nevědí měštští strážníčci, že by mě zastrašovali, neboť dle občanského průkazu který si od mne půjčili nevědí ani zda to jsem já, tedy shoduje se pouze jméno, a dokonce že prý jsem si povídal s imaginární osobou, když jsem pokřikoval na mezi lidi o ropě, jako může kdejaký hlásač apokalypsy potratu, no a že jsem svým stáním a vyvoláváním ohrožoval buhví co všechno, a ku podivu aby ani nevěděli zda jsem to já museli mne odtáhnout podchody hlavního nádraží do jakési místnosti naplněné podivnou existencí, a tam mne nechat stát bez občanky asi deset minut, s rozloučením "ať už se to neopakuje". Prý zavolali ambulanci... doufám že asi stení, jako ti, kteří mne kdysi nutili na zaplivaném chodníku před hlavním nádražím sbírat spálené sirky v délce deseti metrů, a to včetně těch které jsem nevystřelil. Jistě je i velmi zajímavé, že jakýsi vysoký důstojník seděl v autě krátce poté co mi jakási osoba u řeky pouze zlámala ruku kopáním do mne v sedě (tohoto Íránského roku jsem byl se zbraní i ručně napadán v Brně často, a když jsem si na bundu našil nápis IAEA a rozprávěl s kopáči kanálu odvezla mne do blázince ambulance kterou mi objednala matka zaměstnavatele, jehož bratr v magistrátu za ODS slouží), tak tento seděl v zelené škodě, s výložkami, a jakási mládež v těchto ranních hodinách se cítila nucena krátce po jeho sledování mé osoby (zastaveno u chodníku, otevřené okno, vlastní řidič, bez telefonu, torsní sledování) se proti mě rozeběhnout a loktem mi rozbít sádru. K tomu potom ještě oni bezdomovci, které si na náplavce strážníci občas podají, jak za ty já bych měl podat žalobu? Obzvláště když už nemusí být ani naživu, což by paní Randulovou snad ani tak netrápilo jako kterákoli nafoukaná kráva, která zabírá srdíčko je-li unesena. Co mám o nich svědčit? Že to oni mi řekli, že je strážníci dostávají v bílých rukavičkách do nemocnice s natrženou štítnou žlázou? Mám být svědek svědectví? Kch. Utopit vás. Mimochodem výstupem auditu ohledně užívání EEG v instituci nesoucí jméno IQ Roma servis (a mě právě irituje číže to IQ potřebuje servis, ve spojitosti s hrubými metodami, které předpokládají těžkou duševní nebo tělesnou poruchu), je dle paní Randulové zcela normální, neboť metody se využívá k zvládání stresu politiků a pod. Mimoto mi doporučila standardy odborných institucí pro EEG, a také odborný výcvik a pana PhDr. Jiřího Tyla, z firmy EEG Biofeedback... Ono to není ani trochu ponižování, že, když instituce IQ naučí formou hry své "klienty" se soustředit, jak paní uvádí doslova "ovládat pochod svého mozku", že za to navíc dostávají úžasné diplomy. Aby jim k něčemu u lopaty byly! Absolvované tréninky. Jde prý o neinvazivní metodu a nic se "nedává do člověka": což mne překvapuje, opravdu, trnu nad tímto faktem, neboť celý takovýto aparát včetně souhlasu rodičů dává do hlavy především poníženost a méněcennost, důvěrnou sebejistotu rasové ubohosti. 11-18 let bezplatně. Ale toto je mi jedno, protože už ani romové nemají dost odvahy proti takovým blábolům něco namítat. Za ty bezdomovce do chlíva s váma. Já jsem si vylil srdíčko, můžete jim Aničku vrátit, starostové Opav.
A nezapomeňte na všechno co se týče mléka, knihoven a internetu, pánové "záruky mateřských všehokoli". Určitě nás budou zajímat výsledky sčítání lidu, aby náhodou někdo nechyběl. Do formuláře si uvedu co chci, nehodlám se trestně zodpovídat statistickému úřadu, neboť už i jen to, že jsme dělali na škole testy IQ, za které jsme pak museli zaplatit, abychom dostali výsledky, čili "kdosi nám dělal testy", už jen to mne od naplňování přání vaší idiokracie naprosto odrazuje. Vyplním pouze za přítomnosti komisaře OSN, a to ještě za diplom. Na vás hluboce víteco. Nebojte, něco vám tam napíšu, jako ostatně většina lidí co jsem o sčítání slyšel mluvit. Pro typ údajů se ani nedivím. Neboť rozložení majetku si dnes spočítá každý průměrný debil z daňových údajů. Nepočítejte s žádnou informací, která se týká něčeho jiného, než bytu, pohlaví a věku. Na národnost se mne nikdo po narození neptal, tak taktéž nesouhlas, navíc bych se pod takovou národnost nerad podepisoval.

