Modrý komunismus  aneb šance pro „horních deset tisíc“

Přes goebbelsovskou propagandu kolem Orwellovy daně a deforem (které v mnoha případech ani deformami nejsou, ale přímo likvidací) začíná být zřejmé, kam kroky „soudruhů z ODS“ směřují. Je jim prostě vidět do „karet“, respektive seznamů toho, co všechno chtějí násilím prosadit.
„Soudruhů“ ne proto, že by mi byli v něčem blízcí, ale proto, že většina z nich přece v KSČ byla, a ti kteří nebyli, tam většinou nebyli ne proto, že by již tehdy nebažili po kariéře, ale z konspiračních důvodů. - U agentů a spolupracovníků StB totiž často bývalo lepší, aby v KSČ nebyli, aby v nich lidé již proto neviděli představitele režimu.
A „soudruhů“ také proto, že zazvoněním klíčů v devětaosmdesátém rozhodně nezapomněli na svou „komunistickou minulost“ (se kterou mají pořád takovou potřebu se „vyrovnávat“). Vždyť se po celou dobu, co byli v KSČ nebo sloužili režimu v jiných složkách, myšlenkou komunismu přímo opájeli, a navíc nelenili a přemýšleli o tom, jak to zařídit, aby „sousedovi chcípla koza“. Po roce 1989, zdá se, přemýšleli, jak si i komunismus zprivatizovat, ještě usilovněji. (Náznaky takové „privatizace“ byly sice v KSČ již dříve, ale proti tomu, co se teď snaží prosadit pravice, to byly opravdu jen náznaky.)
Dnes již můžeme kontury jejich průhledného plánu i dost zřetelně vidět:

V prvním kroku mají být osoby s příjmem nad 80 000 Kč (hranice se může vlivem inflace časem měnit) zbaveny veškeré daňové povinnosti. Daně z příjmu, placení alkabaly (DPH), spotřební daně, zdravotní daně, důchodové daně, daně z nemovitosti, daně z převodu nemovitosti, dědické daně, darovací daně, odpadkové daně ... i poplatků ze psů. Je pravděpodobné, že tyto změny budou ze zbytků opatrnosti zavádět postupně.
Ve druhém kroku budou na tyto osoby rozšířeny poslanecké výhody, budou bezplatně cestovat MHD i ostatními dopravními prostředky. (Když mohou taxikářské firmy pravidelně platit miliónové úplatky, aby mohli jejich řidiči bez problému zcela nezákonně jezdit s mnohamístnými částkami za kilometr na dveřích, proč by nemohly své chlebodárce i vozit?) Podobně jako poslanci budou i zadarmo bydlet.
Dále pak pro ně budou rozšířeny výhody poslaneckých kantýn na všechna restaurační zařízení - nebudou v nich muset platit.
A nakonec nebudou muset platit ani v žádných obchodech. Na všechno bude stačit předložit legitimaci strany, která bude mít ve svých stanovách, že členy mohou být jen osoby s odpovídajícím příjmem.
Z důvodů posledních dvou kroků je třeba zlikvidovat malé a střední podnikání (což se v současné době i úspěšně děje). Zůstanou jen velké řetězce restaurací a obchodů, ve kterých ztráty jedné provozovny uhradí provozovny jiné. Řetězce jako celek pak mohou dostávat dotace z daní, které budou platit ti s nižším příjmem.
V konečné fázi tedy budou tyto osoby dostávat všechno zadarmo, podle svých „potřeb“, jako v klasickém pojetí komunismu. Oproti klasickému komunismu, kromě toho, že tento bude jen pro úzkou vrstvu, zde bude jen jediná výjimka - právní imunita zmiňovaných osob.

Otázkou je, nač pak vlastně budou tyto osoby peníze potřebovat. Budou je potřebovat v první řadě pro cesty do zemí, kde tyto výhody mít nebudou. Což budou prozatím všechny ostatní, neboť Češi v tomto budou mít opět další prvenství - v celém světě budeme jediným „ostrovem modré svobody“.
...Podle toho, co říkají západní turisté, se totiž ani snahy naší vizionářské hlavy státu praktikovat s předstihem podobné zvyky (tedy neplatit v obchodech a nechávat to na hostitelích) při státních návštěvách jiných zemí nejen nesetkaly s pochopením, ale dokonce se staly námětem pomluv. Přestože sem mnozí z nich jeli hlavně proto, že obdivovali Havla, protože ze sdělovacích prostředků věděli, že Havla musí obdivovat každý, právě tohle na něm z nějakého důvodu neobdivovali.
A také je samozřejmě třeba se pojistit pro případ, že by tento typ „komunismu“ přece jen nebyl poslední fází vývoje lidské společnosti.
Nehledě na to, že přece není možné nikoho stresovat a brát mu hrabání peněz - jeho koníčka.

...A jako vždy tu zůstává konstantní otázka, jestli si to lidé opět nechají všechno líbit, a místo aby alespoň projevili svůj nesouhlas, budou jako ovce čekat, že se nějakým zázrakem právě oni dostanou mezi ty bohaté.
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