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Łuk Triumfalny
Sukcesu Wam nie wybaczą !
...
Sukcesu Wam nie wybaczą !
Zawsze znajdą się chętni do okazania współczucia nieudacznikowi. Weźmy na przykład takiego prezesa
Kaczyńskiego i PiS. Jego partię. PiS gromadzi w swoich szeregach nieudaczników. Nieudaczników nie znaczy, że nic
nie osiągnęli. Nieudaczników, w tym kontekście oznacza, że osiągnęli znacznie mniej niżby mogli osiągnąć, gdyby
Szatany nie były czynne. Taki na przykład Brudziński. I wszystko jasne !

Na Dudzie Kaczyński wyborów nie wygra. Nawet na dwóch Dudach nie wygra.
- Wyżej nerek nie podskoczysz. - Kaczorze – polskęzbawie.

Do wyborów parlamentarnych SKOK-i rozkręcą się na tyle, że o wynik możemy być spokojni. Musiałoby stać się cos
zupełnie nadzwyczajnego, żeby ta prognoza nie sprawdziła się.

Mamy sukces.
Podstawowa zasada prawa naturalnego nigdy obowiązywać nie przestanie: - Ludzie sukcesu nie wybaczą !

Jeszcze gorzej w temacie III Wojny Światowej.
W roku 2015 III Wojna Światowa nie rozkręci się do pożądanych rozmiarów.
A tak dobrze szczujom żarło. Już witali się z gąską. A tu klops.
Wojna na Ukrainie przygasa. Porozumienie z Iranem zawarte. Cameron, Hollande i Merkel boją się islamistów. Nic
tylko powiesić siebie i Netanjahu.

Mamy sukces.
Na naszych blogach przejawem sukcesu jest zablokowanie bloga Loża Szydercy. Ten blog pełnił rolę, krórą w
czasach Gomułki, Gierka i Jaruzelskiego pełniło czasopismo Forum. Niektórzy pamiętają przedruki z prasy
zagranicznej (głównie prasy zachodnie) zamieszczane w Forum.
Wtedy nie było internetu i dostęp do prasy zachodniej był bardzo utrudniony. Czasem można było mieć
zastrzeżenia do doboru zamieszczanych w Forum artykułów. W PRL też była cenzura.
Ale Forum stworzone za panowanie Gomułki trwało za Gierka i nie zostało zablokowane w stanie wojennym.

Dlaczego? - Uważano, że odnosi małe sukcesy. Raczej zaliczano Forum do kategorii nieudaczników, godnych
pochylenia się z wyrazami współczucia. Godnych jak Hofman, Pawłowicz i Czarnecki.

My jesteśmy w innej sytuacji: - Loża Szydercy została zablokowana.

Adam Jezierski

PS..Poprzedni wpis był żartem primaaprilisowym. Ten jest jak najbardziej serio.
...
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