Jeesusejaht.
See algab alati enne valimisi sama regulaarselt nagu rebasejaht Inglismaal ja lõpeb nagu pirtsakal
daamil kübarapoes, et pärast kümnete äraproovimist surutakse suvaline lodu pähe ja lahkutakse kurnatult.
Jahi sisu on, et keegi pole piisavalt hea rahvast Riigikogus esindama, ühel on punn nina peal ja teisel
ripub emm otsaees ning lõpuks on nad kõik ahned, küündimatud, perverssustele kalduvad eneseimetlejad.
Aga, vabandage väga, seltsimehed valijad, esindusdemokraatia sisu ei ole mitte kandidaatide moraalne
läbikatsumine, vaid hoopis nende mehaaniline väljavahetamine, millega valija ise on haledalt läbi
kukkunud, sest alati on peale valimisi 63 eelmise koosseisu tüüpi mäe peal tagasi ja sõit läheb edasi,
olgu tee kuitahes kitsas ja vanker lõputult lai.
Esindusdemokraatia mehaanika järgi täidaks valitsemisperioodil tekkinud korruptiivsete võrgustike
lagundamiseesmärki isegi praegust väljavahetamine poe taga õlut rüüpavate meestega.
Kui keegi sõidaks mööda maad ringi, korjaks nad peale, peseks puhtaks, otsiks nende passid ülesse ja
paneks poisid pukki, siis olekski asi tehtud nagu esindusdemokraatia ette näeb, et valimistel toimub
rahvaesindajate mehaaniline väljavahetamine.
Miks lugupeetud valija ei ole endale esindusdemokraatia põhisisu ja toimemehaanikat selgeks teinud 27
aasta jooksul, vot see on küsimuste küsimus. Ollakse pretensioonidest kandidaadile nii puhevil, et no
Jeesus ise ka ei kõlbaks Riigikogu saali tagumikutunde istuma, aga lahenduste võti on ju kusagil hoopis
mujal.
Mehaanikas. Väljavahetamises, kord juba Riigikogus olnute mitte tagasivalimises.
Mida väiksem kooslus, seda tähtsam on inimeste pidev vahetamine kohtadel, et süsteem kokku ei kiiluks
ja umbe ei läheks.
Otsige oma maakonnas või linnaasumis seda inimest, kes enne 17. jaan asub kandideerima ja kellele te
korjate ja agiteerite vajalikud hääled, et seda ei saaks teha ei e-masin ega tagatubade üldnimekirjad.
Tegutsege, ärge küsige luba mitte kelleltki ja viige see tüüpide vahetus Toompeal läbi, kuigi meedia vaikib,
sõbrad reedavad, politseinikud luuravad ümber maja, töölt lastakse lahti, tellitakse kriminaalid aknaid
sisse viskama, fabritseeritakse 26 kohtuasja, mõrvatakse isa, varastatakse 3 korterit, teid tembeldatakse
hulluks, sunnitakse elama 2 euroga päevas, leiutatakse uskumatuid alandamis ja survestamisviise, isegi
paljajalu lumes ei lasta rahulikult seista, aga teie ärge hoolige, ajage oma asja ja jääge enesele kindlaks.
Mina olen oma töö teinud, sest poliitiku töö ongi mõtlemine. Lahenduste väljamõtlemine ja seda olukorras,
kus igaühel on ainult 1 hääl ja ei midagi enamat.
Aga kui te seda häält kasutada ei oska ja oma hääleõiguse eest ei võitle, siis ei jää ka seda.Võite kindlad
olla.
Seepärast tegutsege kui on veel veidi aega jäetud.
Ege Hirv

