Algimantas Zolubas. Trečias dešimtmetis su neišmanėliais

Jei artoją nuo žagrės į Boingo kabiną vietoj piloto pasodintume, lėktuvas ne tik
nepakiltų, bet ir iš vietos nepajudėtų, nes artojas savo akiratyje nebuvo matęs
tiekos mygtukų ir rankenėlių. Todėl artojas nesėda į piloto kabiną. Tapti lėktuvo
vadu reikia atitinkamą mokslą išeiti, pilotavimo patirtį įgyti, gauti atitinkamą
kvalifikacijos patvirtinimą.
O ko reikia tapti politiku, valstybės vadovu?
Politika yra valstybės reikalų tvarkymas, tarsi turėtų būti ir aukščiausio
lygio politikos mokyklos. Tačiau valstybės reikalų tvarkymo mokyklų nėra, todėl
į politiką gali eiti bet kas, ir artojas nuo žagrės, ir bet kokių mokslų daktaras.
Leidimus išduoda „šventąja karve“ vadinama demokratija. „Šventajai karvei“
nerūpi einančiojo į politiką išsilavinimas, ištikimybė valstybei, turimas turtas,
kad klaidą padaręs galėtų valstybei atlyginti. Nelaiko renkamieji net pagrindinio
valstybės įstatymo – Konstitucijos – egzamino. Trumpai tariant, tinka visiškas
neišmanėlis. O jam leistina viskas, ko nedraudžia demokratiškai priimti įstatymai.
Pachlavanas Machmudas, XIV amžiaus išminčius ir poetas iš Bucharos, musulmonų kanonizuotas
šventuoju, yra parašęs:
Lengviau Kaukazo tris šimtus kalnų į trupinius sumalt piestoj
Ir dangaus skliautą nudažyt devyniskart savu krauju,
Sėdėti dešimt metų požemio vienutėj
Nei būt su neišmanėliu akimirką kartu.

Tik vienu, specifiniu, tačiau Tautai itin svarbiu – rašybos asmens dokumentuose – klausimu
pateikiu neišmanėlių nepilną, savo bendrapartiečių sąrašą:
Pritarė Kirkilo-Kubiliaus projektui 70 Seimo narių, tarp jų TS-LKD frakcijos nariai:
Andrius Kubilius, Antanas Matulas, Dainius Kreivys, Edmundas Pupinis, Emanuelis Zingeris, Gabrielius
Landsbergis, Gintarė Skaistė, Ingrida Šimonytė, Irena Degutienė, Kazys Starkevičius, Kęstutis Masiulis,
Mantas Adomėnas, Mykolas Majauskas, Monika Navickienė, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Rasa
Juknevičienė, Sergejus Jovaiša, Tadas Langaitis, Vytautas Kernagis, Žygimantas Pavilionis.
Prie visiškų kalbos reikalų neišmanėlių, tačiau turinčių įstatymų leidybos galią, turėtume priskirti
technokratą, premjerą Saulių Skvernelį, kuris neva pasišovė kurpti pavardžių įstatymą pagal KirkiloKubiliaus projektą.
Sakytume, ne akimirką, o dvidešimt septynerius metus „šventoji karvė“ mus įkalino būti su
neišmanėliais. Netruks ateiti nauji Seimo rinkimai. Įsidėmėkime šias ir kitas pavardes, kad išvengtume
taip ilgos „akimirkos“.
Nebandykite, bendrapartiečiai, manęs už tariamą įžeidimą atiduoti teismui, šalinti iš TS-LKD
partijos (esu jos eilinis), nes mano teisumą liudys 70 tūkstančių peticiją pasirašiusių LR piliečių, tikri
mokslininkai, bet ne partinei drausmei kaip sovietmečiu pasidavę neišmanėliai.

