S knížkou pana Michálka si užijete!
Čeká Vás "nádherná" procházka po tom všem, o čem jste dosud spekulovali, nebo si
zkoušeli představit.
Zahlédnete část státu, zevnitř, jako mašiny na okrádání spoluobčanů, kterou odborně řídí
protřelí straníci - až Vám možná zatrne, kam se podělo národní cítění? Na to, abychom se
mohli navzájem tak odírat jsme potřebovali demokracii? Když je klid a mír, pojďme,
oloupíme se navzájem.
Kniha má zvláštní certifikát v autorovi. Není spisovatelem - a nepíše román na základě
faktů. "Románově" - aby ho nezastřelili u první pumpy, popisuje autentická fakta.
Autor, jako jeden z mála v ustrašené společnosti, má kredit člověka, který se bezohledně
vůči své budoucnosti, kariéře, penězům - opakuji penězům - zločinu a zlodějně postavil.
Byl za to "po zásluze" peskován coby udavač, psychopat, náboženský šílenec, apod.
Místo povýšení za nezvyklou odvahu, tradičně ponižován mezi outsidery. Premiér vlády ve
stejnou dobu vyjadřoval svoji důvěru pletichářům.
Při četbě pochopíte, že žádný mozek není schopen vyvinout takové autorské puzení, aby
Vás napadly ďábelské fantazie, variace a kombinace, kterými současný život v
klientelisticko - politických salónech hýří.
Můžete si také přečíst o pocitech muže, který podobně, jako v dobrodružných románech, o
své hrdinství musí zápasit sám se sebou. Není divu. Jeho Mefistem byl překvapivě kolega,
kterého znal 10 let.
Autor není hrdina z bondovky, s motorkou a tělem vycpaným steroidy.
Finanční odborník, s postavou možná do tramvaje, český úředník, muž věřící v Boha a
elementární lidské vlastnosti, jako je poctivost.
Pracovně ponořen do státního systému, z velké části fungující jako smečka krádeže,
spikleneckého mlčení a "znaleckých posudků" na cokoli, co je třeba.
Mravně obstál, proto se pro něj ve státní správě místo nenašlo.
S výraznou převahou byl nakonec zvolen do Senátu ČR.
Nejde jen o jeho osobní úspěch. Snad i aktivní vzkaz od občanů.
Můžeme to přijmout jako "Happy Start"...?
Nečtěte tu knihu prosím jen o panu Michálkovi. Čtěte ji laskavě, i o sobě.

