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Gdybym chciał zniszczyć Polskę..
Wygląd mój to wcielenie zła

1. po 89r zniszczyłbym całą gospodarkę
2. potem podnosił bym podadtki do ponad 50 % , tylko biedniejszej części Polaków (jest ich 95%)
3., bogaci by kradli razem ze mną. Prywatna telewizja ? 2 ferrari posła ? toż to grosze, ważne że ktoś umiera z
głodu dobity podatkami, ważne że ktoś się wiesza nasłanym przeze mnie komornikiem - komornicy za swoją
antypolską działalnośc dostają nagrody. A ja ze świtą mam "bal dobroczynny" w TVP , na koszt Wasz.
4. zrujnowałbym polskie wojsko , pełna demoralizacja. KIlkadziesiąt tysięcy biurokratów, zerowe morale, kupiłbym
awaryjny złom typu F 16 za 150 miliardów . Ważne by dług publiczny rósł.
5. wszyscy prezydenci miast by mieli absoolutną bezkarność. Jakiś stadion z utrzymaniem 11 milionów za miesiąc ,
stadion wybudowany za 500 milinów albo 800 milinów ? toż to grosze . Do niczego nie przydatny ? a kogo to
obchodzi, ja nie płacę za to. Postawilbym jeszcze 8 wiekich galerii handlowych i na zawsze zwolnił ich z podatków.
Galeria ma 30 tysięcy zysu dziennie ? bardzo dobrze, cały zysk do Francji. Niemiec, Portugalrii, Grecji - niech mają
na emerytury i nowe samochody,
6. sprzedałbym telekomunikację , za złotówkę nie -za tyle poszedł Romet (chociaż sama nowa lakiernia w 90 roku
kozztowałą 18 milionów). Ale za 1\10 sprzedałbym francuzom.
7. cały polski mały handel bym wykańczał dyskontami. Zagranicznym dałbym 99% zniżek, strefy ekonomiczne i
całowity parasol ochronny. Mają kraść, niszczyć ludzi, wszystko w imię mojego dobra. Jakiś protest ? zaraz wyślę
skarbówkę, komornika, policję , wlepię 5 czy 10 tysięcy kary. Niemasz za co spłacić? to Twój przejmie komornik.
8. zakazałbym sprowadzania samochodów z zagranicy. By lobbby lokalne mogło sprzedawać swoje badziewie do
woli. A że na ulicy same 20 letnie ﬁaty lejące bokiem olej silnikowy ? co tam. A potem bym zakazał produkcji
przyczep i wogóle wszystkiego. Wprowadziłbym też zakaz naprawiania samochodów , takie Acta.
A jak sie nie utrzyma za długo ? więc niech będą auta zagraniczne, to natychmiast zrobię swoje auto-szroty ,
tylko ja moge sprzedać Twój samochód na części. I kupię go za bezcen a sprzedam z dużym zyskiem.
9. wprowadziłbym masową inwigilację. Co jakiś antykomór ? to wysłałbym ABW i dał w papę. Wolnośc słowa ? tak,
mam JA SWOJĄ WOLNOŚĆ słowa. Ktoś przeciw? jakieś blogi hejtują ? zaraz wszystkie serwery na terenie Polski
zostaną namierzone. Koszta się nie liczą. Blogerzy co kąśliwsi mają serwery zachodnie ? to chociaż ich ruch
ograniczę.
10. zleciłbym jakiejś uczelni po znajomości, program masowej inwigilacji Polaków. niech będzie zwał się INDECT .
Ameryka daje ACTA ? zaraz bym to wprowadził po cichu, wysłałbym bez rozgłosu jakiegoś ministra, np do Japonii

bo daleko A trzeba o tym ogłosić ? no dobra, niech będzie 69 strona przepisów o rybołóstwie. Jest ogłoszone, pies z
kulawą nogą nie zajrzy.
11. dług publiczny , miał 400 miliardów. Za słabo , muszę poprawić wyniki. A może dać 30 milardów co roku
urzędasom ? i zwiększę ich liczbę 10 razy ? to jednak za mało. Zwolnione wszystkie ﬁrmy zagraniczne z podatków,
pełna zgoda na kradzieć obcych ﬁrm - tak to dobre. Banki ? niech mają możliwość wszelkich szkodliwych dzialań ,
traci kilent , dobrze, dobije się go adwokatem. Pomoc bankom ? super. Dług publiczny rośnie. Konta szwajcarskie,
wille za 6 czy 30 milonów, pensje w telewizji 70 tysięcy, prezesi mają po 400 000 na miesiąc . Super , dług ma
wreszcie 900 milardów.

12. ludzie skaczą z okien, wieszają się, uciekają na zmywak za granicę ? znaczy że wykonuję dobrą robotę. Oni
umierają, to może przyznam sobie milion nagrody, oﬁcjalnie będzie to 10 000. Ważne by gus czy ktoś inny bredził
że jesteście szczęśliwi, bo po co macie myśleć, to jest wrećz karalne.
13. zrobiłbym rozbiór Polski , na bezczelnego. Przez prawie 30 lat kradłem niszczyłem i nikt słowa nie powiedział ,
mam wolną rękę, może to lubicie. Może sprzedałbym lasy, wywlaszczył ludzi - zgodnie z prawem ! komornik,
policja, adwokat, sąd bez sądu - siła i brutalność oraz moje poprawki do konstytucji (mojej) .
Obcy chcą kupić tanią ziemię i ją zamienić w łagry i kołochozy ? zyski na zachód, tak . Za to nie odpowiadam, tak
samo jak za sprzedaż polskich kolei linowych spółce z jakiegoś Luxemburgu.
14. w telewizji bym się z was bezczelnie śmiał. Co ? moja telewizja ! marsz równości za Wasze piniędze ?
reklamowanie homo-niewiadomo ? ważne ze rozbijam rodziny Tradycja ? a co mnie obchodzi Wasza tradycja.
Musicie zaakcpetować wszystkie dewiacje, morderstwa i wszystko co Wam każę.
15. wprowadziłbym do tego skrajnie złą ochronę zdrowia. GMO rakotwórcze i niestestowane - super ! dzięki temu
więcej zarobię, mozę wyspę sobie kupię. Do szczepionek dodałbym 4 razy więcej rtęci , zniósłbym wszelką
odpowiedzialność lekarzy prawników sędziów i urzędników. Gnoiłbym cały kraj do samego cna, wszystko pod
pozorem "dla Mojego dobra zaciskajcie pasa".

16 pilnowałbym maksymalnej niesprawiedlowości społecznej, tak by ludzie nie znali swoich praw, by wogóle nie
śmieli prosić się o to do czego we wszystkich krajach obok mają prawo. ZUS bym nakazał wszystkim , ale niektórzy
by byli równiejsi - bez zusu , o tym bym się nie chwalił. gnębiłym bez aboslutnie żadnej litości Vatem Pitem CItem
Zusem Akcyzą Dochodowym Katastralnym i wszelkim innym byle tylko zgnoić polaków . Za granicą niskie podatki
lub zniesione ? zusu niema ? kłamałbym do końca że polska to taka speycﬁka , paląc cygara w pałacu - wawa-love
w końcu. 3 miesiące rolncy pod moim oknem ? zasłonki mam, o niczym niewiem, kłamać umiem. Kłamstwo to
moja praca.
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