
Vážení čtenáři, 
úvodem mi dovolte několik výňatků - z Bible a Ústavy Spojených států amerických:  
 

ČLÁNEK I. Oddíl 2. Ústavy USA  

...Místa ve Sněmovně reprezentantů a přímé daně se rozdělí mezi jednotlivé členské státy 
Unie podle počtu jejich obyvatel, který se určí tak, že k celkovému počtu všech svobodných 

osob, včetně těch, které jsou v časově omezeném služebním poměru, a kromě Indiánů, kteří 

neplatí daně, se připočtou tři pětiny všech ostatních osob. 

DODATEK XIV. Oddíl 2. Ústavy USA  

...Členové Sněmovny reprezentantů musí být rozděleni mezi jednotlivé státy podle počtu 

jejich obyvatelstva; přitom třeba počítat všechny obyvatele každého státu s výjimkou 
Indiánů, neplatících daně.  

 

...Tu noc projdu egyptskou zemí a všechno prvorozené v egyptské zemi pobiji, od lidí až po 

dobytek. Všechna egyptská božstva postihnu svými soudy. Já jsem Hospodim. Na domech, v 

nichž budete, budete mít na znamení krev. Když tu krev uvidím, pominu vás a nedolehne na 
vás zhoubný úder, až budu bít egyptskou zemi. Ten den vám bude dnem pamětním, budete 

jej slavit jako slavnost Hospodinovu... 

Druhá Mojžíšova, Velikonoce a vyjití z Egypta, Nařízení hodu beránka  

 

Následující články pojednávají o díle Adolfa Hitlera - Mein Kampf. Události kolem 

vydání této knihy mě donutily k tomu, abych tento tiskařský škvár opsal, odstranil několik 
set hrubých pravopisných chyb (češtináři nechť odpustí, když ještě najdou dalších několik 

set chyb - občas mi docházely síly) a rozhodl se ke zveřejnění s komentářem. Pokud někdo z 

Vás bude chtít vidět za každou cenu v následujících stránkách propagaci fašismu, tak ji 

vidět bude. Doufám ale, že většina lidí, kteří se dostanou k Internetu, je přírodou obdařena 

dostatečným intelektem k tomu, aby pochopila, že se jedná o pravý opak. Že se jedná o 
varování před fašistickými a rasistickými jevy v naší společnosti. A že se jedná možná o 

usvědčení tzv. moderní demokratické společnosti z toho, že se stále více přibližuje idejím, ze 

kterých se ve své knize vyznala nejtragičtější postava novodobých dějin - Adolf Hitler.  

 

Čtení těchto stránek nedoporučuji následujícím subjektům:  

Lidem, kteří nejsou schopni učinit si vlastní názor a raději věří jiným  
Lidem, kteří si nejsou jisti stabilitou svých ideálů a mají obavy z toho, že čtení soudně 

zakázaného materiálu by je mohlo negativně ovlivnit  

Orgánům činným v trestním řízení, jejichž kroky k zákazu knihy účinkovaly jako nejlepší (a 

bezplatná) reklama  

Tyto subjekty mají možnost z těchto stránek ihned odejít.  
 

Pokud jste, vážení čtenáři, dospěli až sem, dovolte mi tedy několik úvah:  

 

Jsem toho názoru, že diktatura může vzniknout jen v nefungující společnosti. V Německu po 

I.světové válce pro vznik fašismu byly ideální podmínky. Sociální problémy, zadluženost 

státu a jeho zatížení mezinárodními sankcemi a válečnými reparacemi, zbytnění Říšského 
sněmu (rozuměj parlamentu), silné marxistické hnutí, specifické postavení často 

podnikatelsky úspěšné židovské menšiny. Léčit tyto problémy začali marxisté i národní 

socialisté, každý po svém. Zhovadilosti jedné strany byly vodou na mlýn straně druhé. Za 

nečinného přihlížení státu. V Německu zpracované masy lidí tleskaly národním socialistům. 

V jiných zemích komunistům. Věděly tyto davy, že na konci národního socialismu je čeká 
Hitler a na konci komunismu Stalin?  

 

Po přečtení této knížky mi bylo smutno. Příliš často je totiž v tzv. demokratických státech 

uskutečňováno to, co se Hitlerovi nepodařilo, nebo co nestihl.  

Vypadá to, že Židy u nás docela úspěšně nahradili Rómové. Stavíme kolem nich zdi, název 

"židovské gheto" je vystřídán termínem "cigánské gheto", holé lebky si z nich, děti 
nevyjímaje, udělaly lovnou zvěř. Tento problém trápí naše politiky hlavně těsně před 

volbami. Obávám se ale, že udělováním milosti romským zlodějům a vrahům, obviňováním 

zaměstnavatelů, policajtů a učitelů z rasismu, když se nějakým způsobem dotknou Roma, 

udělováním mimořádných sociálních dávek, o kterých se poctivému člověku ani nesnilo a 



které někteří Romové prolijou hrdlem, že to všechno našim mocipánům přihraje možná pár 

hlasů ze strany snědých spoluobčanů, ale jiní spoluobčané se možná začnou dívat na bandy 

holých lebek s rostoucími sympatiemi.  

Stavění plynových komor a spalování mrtvol v pecích je zřejmě finančně nákladné. Daleko 

jednodušší je likvidace civilního obyvatelstva atomovým žárem, sypáním "Agent Orange" 

nebo humanitárním bombardováním pumami s ochuzeným uranem. Vyjde to levněji - ti, 
kdo přežijí, si mrtvoly uklidí sami. Zároveň se takto uskutečňuje jedna Goeblsova zásada: 

"Vždy někoho potrestat. Třeba i nevinného. Popravit nevinného a příbuzní nespravedlivě 

odsouzeného to tomu skutečnému viníkovi nikdy neodpustí..." Hitlerův "boj za životní 

prostor" je nahrazen "bojem za demokracii a humanismus". Jen některé vojensky silné státy 

se nemusí bát říct světu, že se jim jedná o "životní zájmy země". Zatím každý vývoz 
humanismu a demokracie skončil ekonomickou expanzí. Ale v jedné věci jsou současné 

války opravdu humánnější. A sice vůči vojákům. Zatímco nejeden německý občan navlečený 

do esesácké uniformy při pohledu na roztrhaná těla dětí a žen zapochyboval o smyslu 

ideologického boje, současný kombatant takové problémy nemá. Co oči nevidí, srdce nebolí. 

Lidé jsou dnes všeobecně nějak citlivější při pohledu na krev. S tím je třeba počítat. Co 

kdyby měl humanitární pilot humanitárního bombardéru s humanitárními bombami těžké 
spaní z pohledu na plazící se dítě s vyhřezlými střevy, umírající, příšerně řvoucí bolestí, 

nebo geneticky "upravené" novorozence geneticky "neškodnými" bombami? Toho je pilot 

uchráněn. Z letadla to vidět není. Pak klidně může říct, že "dělal jen svou práci". Inu, 

bombardujme nevinné lidi, tak se přece vede moderní válka! Jen hlupák může chtít, aby 

bojovalo vojsko proti vojsku! Uplatňujme na civilním obyvatelstvu různé bojkoty, trapme je 
hladem a nedostatkem léků, však oni přijdou k rozumu, svrhnou si svého vládce a ještě 

příjdou s prosíkem, aby jsme jim ukázali, jak že se to vládne po demokraticku!  

Jak to všechno zdůvodnit? Není třeba nic zdůvodňovat! Stačí "mandát" voličů. Jen je třeba z 

voličů občas udělat dav, na náměstích mu rozdat předvolební guláš nebo v podhradí vlašák. 

A pak ho promasírovat několika hesly. Zpracovaný dav podpoří cokoliv. O tom se dnes a 

denně přesvědčují diktátoři, politikové i umělci. V duchu Mein Kampf - před masami stačí 
zařvat jen pár jednoduchých, líbivých hesel, zazpívat do toho nějakou tu hymnu a dílo je 

hotovo. Ale i tak se najde spousta politiků, kteří si chování zpracovaného davu pletou s vůlí 

národa. Pokud se jim to ovšem hodí do politické kuchyně. Není divu! Politice (peněžence 

politika) je podřízeno všechno! Jak jinak bychom od nich mohli slýchávat, že hlas odborníka 

není to, čím by se měl politik řídit? A že odborné vzdělání ministra je na závadu? To byl 
vskutku památný výrok jednoho již zesnulého politika!  

Zdá se, že demokracie opět zklamala. Že sametové vize typu "Co nebude zakázáno, bude 

povoleno" jsou nahrazovány spletí zákonů a jejich novel (Bože, ten parlament se z těch novel 

nikdy nevyhrabe!) ve smyslu "Co není přikázáno, je zakázáno". Tragikomické je to, že něco je 

jedním zákonem přikázáno a druhým zakázáno. Prostý člověk je na každém kroku 

znechucován "výkonem státní moci". A kormidelníci "demokracie" se radostně šklebí: "Už 
jsme na druhé straně, už to nepůjde zvrátit", a myslí si, že si mohou dělat cokoliv. Jistěže se 

to nedá zvrátit do předsametových pořádků, ale pozvracet se z toho dá. A jestliže potenciál 

nasranosti našeho národa (promiňte mi ten vulgární výraz, ale nechci použít marxistický 

"revoluční situace", ani hradní "blbá nálada") poroste dál, je jen otázkou času, kdy se u nás 

dostane k moci nějaká extrémní strana, která bude masám slibovat pořádek a spravedlnost. 
A že to není nic nemožného, viděli jsme u nás na jisté, již neparlamentní straně, a vidíme to 

jižně od našich státních hranic.  

 

Nuže, vážený čtenáři, nyní čti a přemýšlej! 


