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Dr Cat Mrucuss: - Czy Sikorski ma robaki ?
MON ogłosił przetarg na wyprodukowanie robaka szturmowego dla cyberwojska.

Wojna jest jedynie kontynuacją polityki innymi środkami - Carl von Clausewitz.
MON ogłosił przetarg na wyprodukowanie robaka szturmowego dla cyberwojska.
W związku z tym wydarzeniem, postanowiłem przeprowadzić wywiad z dr Cat Mrucussem.

Dr Cat Mrucuss jest najwybitniejszym ekspertem w dziedzinie produkcji robaków bojowych.
Ja. - Co to są agresywne robaki zaczepne?
Dr Cat Mrucuss – Agresywny robak zaczepny służy do zdemolowania wrogiego komputera w dogodnym dla nas
momencie, albo do przejęcia kontroli nad wrogim komputerem, tak żeby wykonał narzucony przez nas program.

Jak robak bojowy działa na polu walki?

Robak bojowy niszczy urządzenia wroga. Przykładowo: Robak bojowy blokuje działanie komputerów we
wszystkich samolotach posiadanych przez wroga, albo we wszystkich samolotach pasażerskich lecących nad
terytorium wroga. W efekcie samoloty spadają jak ten w Smoleńsku. Robak bojowy może zniszczyć sterowanie
wszystkich samochodów jadących autostradami równocześnie, doprowadzając do serii megakaramboli.

Robak bojowy może odpalić ładunki atomowe znajdujące się w rakietach w chwili startu rakiety, powodując
odparowanie lotniskowców.

Czyli mając doskonałego robaka bojowego wyprodukowanego przez uczonych z Uniwersytetu
Pingwina możemy wygrać wojnę z każdym mocarstwem i super mocarstwem?
- Bez najmniejszych problemów.

MON ogłosił przetarg na wykonanie robaka bojowego w związku z kontynuacją polityki Sikorskiego
innymi środkami. Jest Pan najwybitniejszym na świecie specjalistą.
Nie mamy zamiaru przystępować do tego przetargu.
Dlaczego robak Sikorskiego jest niskiej jakości?

- Nieprecyzyjnie zadane pytanie. Robak Sikorskiego jest niskiej jakości bo jest stary i amerykański. Niska jakość
polega na tym, że każdy wie jak wygląda stary amerykański robal. Każdy może go łatwo zidentyﬁkować i
przeprowadzić rozwód.
Sikorski ma robaki z amerykańskiego demobilu. Nowoczesny robak kontynuowałby dyplomację...

W obecnej sytuacji, dostarczanie MON robaka wysokiej klasy uważam za błąd. Dopiero gdy zacznie się gorąca
wojna rozpatrzę propozycję wyprodukowania robala.

Dlaczego dopiero wtedy?

Zarówno w dyplomacji, jak i w wojsku pracuje wielka ilość agentów CIA. Robak naszej produkcji byłby
ujawniony oﬁcerom prowadzącym.

Nie wierzysz w patriotyzm naszych generałów i dyplomatów?

Dyplomaci i wojskowi z entuzjazmem podpisywali podtykane im zobowiązania do współpracy z CIA, licząc na
karierę podobną do kariery Kuklińskiego. Bohatera narodowego, któremu pomniki budują na każdym rogu
ulicy. Potem okazało się, że polecenia oﬁcera prowadzącego trzeba wykonywać dokładnie. Jak nie, to kula w
łeb, albo bardziej wyraﬁnowany rodzaj śmierci.

Czy wszyscy są agentami CIA?

Myślę, że nie wszyscy CIA. Inne służby, jak MOSSAD czy BND także były chętne. Jest wysoce prawdopodobne,
że niektórzy widząc kolegów tłoczących się do podpisania zobowiązania, doszli do wniosku: - Może lepiej
postawić na kolejną zmianę sojuszów i rozpocząć współpracę z FSB, albo ze służbami Iranu.

Jak utrzymać tajemnicę?
- Zażartuję: - W dalszej kolejności z naszym robakiem zapoznałyby się setki stażystów z NSA. Kolegów Snowdena. A
potem …

Co planujecie na wypadek gorącej wojny?

Będziemy „siedzieć na górze i obserwować walczące tygrysy". Gdy jeden z nich padnie, pomyślimy, czy
opłaca się go dobić.

Dziękuję za udzielenie wywiadu.
Dr Cat Mrucuss jest dziekanem Wydziału Zginania Dziobów na Uniwersytecie Pingwina, który oﬁcjalnie
mieści się w Pingwin Valley na Alasce, ale w rzeczywistości tam się nie mieści.
Wg. najnowszych danych Uniwersytet Pingwina mieści się w Dolinie Samborowo albo w Dolinie
Radości...:)
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