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AGITUOJU BALSUOTI UŽ JĮ TAM, KAD JIS ATEITŲ IR VISIEMS RINKĖJAMS PASIRODYTŲ.
GAL JIS IR YRA TAS VISŲ ESANČIŲ TAUTŲ VILTIES PREZIDENTAS, KURĮ AŠ NORĖJAU
SURASTI ĮGYVENDINDAMAS PROJEKTĄ „ Suraskim ir Išrinkim mūsų visų Tautų Vilčių
Prezidentą (Ę)“ .

Prieš prasidedant I-ajam rinkimų turui , atsirado aštuntas kandidatas į LR.Prezidentus, kuris jau
save rinkėjams VILNIUJE prisistato, kad jo vardas ir pavardė - „NIEKAS“ . Žinoma per visą
rinkimų istoriją renkant mūsų šalies vadovą tokios kandidatūros, kaip balsuok už „ NIEKĄ“
nebuvo, bet dabar artėjant šiems rinkimams „JIS“ –mistinis kandidatas atsirado ir ne iš niekur,
bet iš gimusios idėjos, kurią pradėjo įgyvendinti jo šalininkai ir kartu jo rinkėjai Vilniaus miesto
centre ant esančių stendų greta tų visų kitų kandidatų į prezidentus nuotraukų klijuodami
reklaminius lapelius ‚ BALSUOK UŽ NIEKĄ“ . Jo veido nematyti , bet jis egzistuoja ir vadovauja
šiai rinkiminei kampanijai. Tai kas gi tas kandidatas „ NIEKAS“ dar vienas konkurentas šiems 7
kandidatams ?

Na ši prasidėjusi „ NIEKO“ reklaminė kampanija yra labai panaši į buvusią legendą apie
egzistavusį Misterį X, kuris ilgą laiką buvo su kauke , kol apie jį vėliau išaiškėjo visa tiesa kas jis,
arba būtų galima prilyginti jį nematomam žmogaus statusui , kuris egzistuoja tarp mūsų ir savo
sąmone per pasirinktus žmones aktyviai veikia mūsų visuomenėje. Taigi kas yra tas „ NIEKAS“,
kuris atsiradęs ne iš niekur , bet iš idėjos, kuri gimė kažkokio asmens galvoje, pradėjo agitacinę
rinkiminę kampaniją „ BALSUOK UŽ NIEKĄ“ . Ši jo kampanija , jei po jos „ NIEKAS“ laimės
rinkimus , gali sugriauti kažkieno planus , kuriems pritarė VRK, nes ji šiuos LR.Prezidento
rinkimus vykdo pažeisdama Konstituciją. Gal tai Z.Vaigauskui ženklas, kuris turės atsakyti už
savo organizuotą darbą, nes pinigai rinkimams juk buvo naudojami mokesčių mokėtojų
sąskaita. Nemanau, kad šiaip tie rinkiminiai agitaciniai lapeliai pasirodė, kuriuose labai logiškai
pateiktas ir visas turinys atspindintis kandidato programą:
„NIEKAS“ – LAIKYSIS RINKIMINIŲ PAŽADŲ;
„NIEKAS“ – PADĖS VARGŠAMS IR BEDARBIAMS;
„NIEKAS“- SAKO TIESĄ;
„NIEKUI“-TU RŪPI;
VISIEMS BUS GERIAU, JEI BUS IŠRINKTAS „NIEKAS“
BALSAS UŽ NIEKĄ-TAI BALSAS UŽ VISUS.
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Gal todėl Z.Vaigauskas jau susimąstė, kas jam bus jei šiuos rinkimus laimės „ NIEKAS“ už kurį
nuspręs balsuoti rinkėjai, kadangi jie ir bus šio mistinio kandidato bendraminčiais, kurie
nebetikėdami visų 7 –ių kandidatų pažadais, kurie save išsikėlę šiuose rinkimuose nuo politinių
partijų ar jas atstovaujančių, turiu omenyje D.Grybauskaitę , kuri šiuo metu laikoma rinkimų
favorite, pasirinks jo „ NIEKO“ niekam nežinomą kandidatūrą kaip savo būsimą viltį, kuris
parodys kelią į šviesią ateitį.
Todėl šie rinkėjai pasirinkdami niekam nežinomo, bet aktyviai veikiančio „ NIEKO“ kandidatūrą
dalyvaudami šiuose rinkimuose savo gautame biuletenyje iš visų jam VRK pasiūlytų kandidatų
visus juos išbrauktų ir tai bus rinkėjo priimtas sprendimas: - „ Aš balsuoju už „NIEKĄ“ , nes iš
visų esamų nėra to tinkamo, kuris galėtų atstovauti mano interesus“.

O taip ir gali įvykti, nes kiekvienas iš mūsų būdamas rinkėju turi tokią teisę taip pasielgti. Niekas
neuždraus man ar jums taip padaryti, nes renkant savo šalies vadovą tokia bus pareikšta mano
ar kito žmogaus valia, kadangi šį teisėtą sprendimą už ką aš būdamas rinkėjų balsuoju ir kam
noriu atiduoti savo balsą gina Lietuvos Konstitucija. Todėl ir sakau : - „Viskas yra mūsų visų
rankose , kaip mes nuspręsime balsuoti taip toliau ir nulemsim savo likimus„
.

Visas straipsnis: http://www.musu.osc.lt/?p=1231

Pastaba: Geriau už "Nieką" nei http://www.flash.lt/trzy-panienki/index.html
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