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*Piechociński jako kto?...*Â Siwiec odchodzi, czyli kto pÃłjdzie za nim? Â Â Â *Czy bezpieka zjednoczy
lewicę? *Od czego może odrodzić się państwo?... Â â€žNa bezrybiu i rak rybaâ€• - wÂ wersji
zwulgaryzowanej, stosowniejszej dla Â demokratycznych realiÃłw politycznych â€“ â€žna bezptasiu i
d...słowikâ€•. Przez minione dwa tygodnie â€žsłowikiemâ€• mediÃłw był p.Piechociński, ktÃłry nie
mÃłgł się zdecydować, co robić â€žz tak pięknie rozpoczętym wieczoremâ€•: wejść do rządu, czy
może wepchnąć tam młodszych i głup..., pardon, mniej doświadczonych. Wygląda na to, że na koniec
wzięła gÃłrę obawa przed sondażowymi słupkami i p.Piechociński â€žmusiał samâ€•. Kazał pan â€“
musiał sam, jaki pan â€“ taki kram, żeby pozostać przy mądrościach ludowych. Â Osłabienie i podział
w PSL zaktywizowały niektÃłrych weteranÃłw PZPR-owskich do â€žjednoczenia lewicyâ€•, i oto przez
najbliższe dni tematem wiodącym Â Â stanie się z pewnością p,Marek Siwiec, ktÃłry z przytupem wystąpił
z SLD. Słabsze PSL â€“ więc rosną szanse na podmiankę w koalicji, ale nie wystarczy SLD, ani Ruch
biłgorajski: trzeba zjednoczonej lewicy! Â Ba! Od dawna już trwają usilne wysiłki w tym kierunku, rzecz
w tym, że trudno uzgodnić, kto ma rządzić naprawdę taką zjednoczoną lewicą. PretendentÃłw nie
brakuje: czy â€žludzie o skrwawionych rękachâ€• (jak Miller wg.Palikota), czy â€žnaćpana
hołotaâ€• (jak Ruch biłgorajski wg.Millera), czy może żydowskie lobby polityczne z Partii
Demokratycznej (ktÃłrej młodzieżÃłwka intensywnie penetruje Ruch biłgorajski)? Rzucane wzajemnie
inwektywy przypominają czasy, gdy dla â€žNatolinaâ€• frakcja puławska to były â€žŻydyâ€•, a
dla â€žPuławâ€• frakcja natolińska to były â€žchamyâ€•. Na lewicy tradycja mowy nienawiści nie
ginie. Tradycja ta pokazuje także, że ścieżki frakcyjne żydokomuny a to łączą się, a to rozchodzą, aÂ to
znÃłw łączą się w jakimś â€žhistorycznym kompromisieâ€•, by znÃłw rozejść sięÂ w historycznej
dintojrze. Raz tworzono Komunistyczną Partię Polski we wspÃłlnym leninowskim froncie, to znÃłw ją
delegalizowano, â€žpodczyszczanoâ€• na Łubiance i dziesiątkowano, potem rehabilitowano - by
znowu oskarżać się, tym razem o nacjonalistyczne odchylenia, potem niby znÃłw się kochano, żeby
wkrÃłtce powyzywać się od tych â€žŻydÃłwâ€• i â€žchamÃłwâ€•... Dzisiaj kolejny â€žetapâ€•
skłania znÃłw do jedności; do marksistowskiej â€žjedności przeciwieństwâ€•? Â Ostentacja p.Siwca
obliczona jest, być może, na wywołanie efektu kuli śnieżnej, tak, aby na końcu p.Miller został ze swym
kadłubkowym SLD, wyizolowanym z nurtu nowej â€žmądrości etapuâ€•, nakazującej ponowny sojusz
â€žŻydÃłwâ€• z â€žchamamiâ€•. Pewien problem w tym, że więcej jest â€žchamÃłwâ€•, niż
â€žŻydÃłwâ€•, nadto szowinistyczne zachowania żydowskie wobec Polski nie przysparzają
wspÃłłczesnemu lobby żydowskiemu w Polsce popularności wśrÃłd młodego pokolenia, a co dopiero
wśrÃłd starej lewicy... â€žChamyâ€• trafnie chyba rozpoznają sytuację: Ruch Palikota to tylko taka
polityczna ustawka, parawan, zza ktÃłrego â€žŻydyâ€• znÃłw kierowałyby â€žzjednoczoną
lewicąâ€•. Â Rzecz jasna â€“ jakieś pozory â€žideowej jednościâ€•, wspÃłlnego lewicowego
mianownika trzeba zachowywać: stąd wspÃłlne potępianie polskiego â€žfaszyzmuâ€• i
â€žnacjonalizmuâ€•, wspÃłlna konferencja zapowiedziana na 16 grudnia i inne tego rodzaju
propagandowe â€žhocki-klockiâ€• (Hocki-klocki, â€žbeâ€• ni â€žmeâ€•, dobre to, ale do d...),
lecz do zjednoczenia daleko.Â Kto ma rządzić zjednoczoną lewicą? â€“ nadal nie wiadomo. Â Pomocna
w zrozumieniu wagi tego problemu jest, jak zwykle, historia. W 1948 roku odbył się słynny zjazd
zjednoczeniowy lewicy, na ktÃłrym w auli Politechniki Warszawskiej PPR połączyła się z PPS, uprzednio
należycie â€žpodczyszczonąâ€• przez UB ze sceptykÃłw (kazamaty przy Mokotowskiej, Rawicz,
Wronki, skrytobÃłjstwa znakomicie przekonywały PPS-owskich sceptykÃłw do zjednoczenia).Od razu
widać, że bez jednoczycielskiej roli bezpieki o żadnym zjednoczeniu politycznymÂ żydokomuny mowy
być nie może. Â Czy zatem dzisiaj bezpieka jest zainteresowana w jednoczeniu lewicy? â€“ to jest
najważniejsze pytanie! Â Ale dzisiaj jest wiele rozmaity koterii bezpieczniackich, tworzących
pozakonstytucujne ośrodki władzy (nie licząc obcych agentur, ktÃłre mają własne kalkulacje). Nie wątpię,
że Mossad i jego kolaboranci zainteresowani są w jednoczeniu lewicy, ktÃłrą kręciłoby â€žlobby
ukorzenionychâ€•. Jednak nie wszystkie te koterie i nie wszystkie obce agentury muszą być akurat
zainteresowane wzmacnianiem lewicy w Polsce â€“ mogą na przykład spekulować na â€ždrugi
fortepianâ€•, na PiS (zwłaszcza, gdy PO i â€žlewicaâ€• upodabniają się do siebie). Zawsze dobrze
mieć polityczną alternatywę w rozgrywaniu tak słabego delikwenta, jak Polska. Blok polityczny PO plus
â€žzjednoczona lewicaâ€• byłby do rozgrywania bardziej kłopotliwy. Z tych samych powodÃłw zresztą
â€“ jak sądzę â€“ nie pozwolono PO zawrzeć koalicji z PiS w roku 2005.Â Byłaby to koalicja potężna i
trudno wzruszalna... Coś jest na rzeczy, bo â€žjednoczenie lewicyâ€• trwa już kilkanaście lat: gdyby
pośrÃłdÂ bezpieczniackich grup i obcych agentur była zgodność â€“ lewica już dawno zlałaby się w
nowy Front Jedności Narodowej! Â Nawiasem mÃłwiąc, uczestnicząc we wspÃłlnych hucpach z Ruchem
biłgorajskim potępiających â€žpolski faszyzmâ€• i â€žnacjonalizmâ€• â€“ SLD już dał sobie
narzucić retorykę Biłgoraja i â€žukorzenionych demokratÃłwâ€•, i tylko patrzeć, jak zmuszony będzie
razem z nimi potępić â€žpolski antysemityzmâ€• lub wykonywać tak żałosne gesty, jak Kwaśniewski
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w Jedwabnem. Może i Miller kiedyś przeprosi ŻydÃłw w imieniu PolakÃłw za niemiecką okupację?...
Â Ciekawe, co to za bezpieczniackie siły, ktÃłre wstrzymują proces integracji żydokomunyâ€“ Â byłyby
jakimś zalążkiem niezależnej państwowości? Hm... Jak Pan BÃłg dopuści to i z kija wypuści.
Â Tymczasem p.Oleksy( rejestrowany przez komunistyczny Agenturalny Wywiad Operacyjny) bardzo
nasładza się p.Siwcem, że â€žznacząca postać na lewicyâ€•. â€žeuropejczykâ€• i w ogÃłle...Â Nie
dopowiada już, bo i po co, że w 1986 roku SB zarejestrowała tego europejczyka jako TW
â€žJerzegoâ€•, a wyrejestrowała w roku 1990, niszcząc inne akta. I że â€žnasz europejczykâ€•
jest członkiem YES (Yalta Europeen Strategy), gdzie i â€žOlekâ€• Kwaśniewski, i rÃłwnież
ukorzeniony pan James Wolfensohn (ktÃłrego Bill Clinton zrobił prezesem Bank Światowego
odwdzięczając się za taktowne wyciszenie okoliczności z Moniką Lewinsky) i jak najbardziej ukorzeniony
p.Wiktor Pinczuk, zięć straszliwego b.prezydenta Ukrainy, Kuczmy, a zarazem (i w związku z tym?)
najbogatszy człowiek na Ukrainie (3,3 miliarda)...Fundacja YES ma oficjalnie â€žeuropeizować
Ukrainęâ€•. Jakże by więc nie miała przy okazji â€žeuropeizowaćâ€• iÂ lewicy w Polsce?...
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