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Jautājums no www.philos.lv 
569. No: Zara      Temats: Vēlēšanas ASV ... ?←      2016. gada 16. novembris 11:55:40 
Labdien! 
Nupat notika ASV prezidenta vēlēšanas, kurās par lielu nepatiku un šausmām Demokrātu partijas un Klintones 
atbalstītājiem, uzvarēja Republikāņu partijas kandidāts Donalds Tramps. 
Pirmkārt, kāpēc tādas Republikāņu ausīm tīkamas vaimanas Latvijā no Demokrātu atbalstītāju puses (Streipa, 
Tomsona, Vīķes-Freibergas utt.)? Otrkārt, viņu vaimanu dēļ varētu domāt, ka Trampa ievēlēšana varētu nest 
kādu labumu Latvijai, jo šie vaimanājošie ļautiņi, Klintones atbalstīti, Latvijai ir atnesuši tikai postu un 
nelaimes. 
Paldies! 

  
Žagari labi deg! 

 
 

Nupat Latvijas “vienmēr pirmajā” radio kanālā dzirdēju cietušo vaimanas – “Trampa 
trauma, Trampa trauma…” un mana dvēsele to paturpināja - “biezā tauku slānī!”. “Klintones 
banda” labi baroja – ko ar naudu un amatiem, ko ar ilūzijām, bet ko ar meliem un naidu. Tie 
tad katrs savā veidā ir “savā barojumā” un tā mērā “Trampa traumēti”. 

Sāksim ar to, ka Anglosakšu demokrātija nav vēlētāju gribas izpilde vēlētāju 
labā, bet manipulācijas rīks, ar kuru var atņemt un savtīgi izmantot vēlētāju gribu. 
Anglosakšu demokrātija ir veikli radīta iluzori dekoratīva vide – greizo spoguļu istaba, kurā 
tās iekārtojums noslēpj lietu īsto dabu, bet melīgo padara par šķietami patiesu. Tāda tā ir savā 
citadelē – ASV, tās vasaļos – “attīstītajos rietumos” un tās kolonijās – arī Latvijā. Tādā 
dekoratīvā vidē vēlēšanas nav veids kā vienu mainīt pret citu, bet kā panākt to, lai pēc 
vēlēšanām nekas nemainītos – paliktu kā bijis tas, kas jau ir bijis un turpinātos viss tāpat, kā 
jau iepriekš ir gājis. Svārsts šūpojas no A pie B un pēc tam no B uz A, bet A un B paliek 
vienmēr vecie AB, un arī  svārsts ir aizvien tas pats. Šī sistēma ir dinamiskā līdzsvara pasīvā 
forma- kurā tiek simulēta attīstība – kustība notiek pa apli, un ir radīta savu radītāju 
vajadzībām un apkalpošanai, kurā elite – sistēmas turētāji ir tie, kuri vienmēr muļķo un 
izmanto savus vēlētājus. Tagad, globalizētā vidē, ar tās palīdzību grib muļķot arī ārpus ASV 
dzīvojošos. 

ASV valdošās aprindas ir vienotas savā skatījumā uz sevi – “mēs esam izredzēti dzīvi 
baudīt!” un pasauli – “jūs esat nolemti mums baudu radīt!”. Tur nekādas šķelšanās nav. Ir 
teātris – uzvedums, kurā pēc vajadzības uz skatuves kāpj aktieri – personāži un tēlo savu 
lomu, kamēr no skatuves nokāpušie atpūšas vai gatavojas darboties nākošajā lugas cēlienā. 
Katram sava loma un laiks, bet luga aizvien tā pati vecā – baudītāji muļķo aplaupāmos. 

Svārsts svārstās – luga turpinās – ASV aizvien tā paša mērķa sasniegšanai maina 
darbības metodes. Tad, kad tā varēja, tā pakļāva sev Eiropu (Māršala plāns) un caur ES ilūziju 
pārtaisīja to par Gejropu. Māršalam darbības iespējas deva caur Lielbritānijas un citu muļķību 
radītais nacisms un tā rokām izraisītais Pasaules karš. Pēcāk šo nacismu ASV savāca savā 
paspārnē, kur to glabāja vēlākai izmantošanai izdevīgā brīdī. Pēc tam ASV ekspansija gāja 
caur ASV dolāra uzspiešanu visai pasaulei un dienvidaustrumu pārvēršanu par darba zonu. 
Vienlaicīgi strādāja CIP plāns, kurā Aukstā kara laikā, no iekšpuses korumpējot PSKP 
vadošos darbiniekus un administrāciju, izmantojot “inteliģences” bezatbildību un disidentūras 
palīdzību, idiotizējot iedzīvotājus, tos visus noveda līdz kolektīvai savu interešu nodevībai, 
savas valsts sagrāvei, un dzīves telpas demontāžai. 

Katru dzīves telpu un tās sasniegumus veido tās pamatā liktā Ideja. Sociālisma Ideja 
ir progresīva un Īstenībai tuvāka par uz individuālo involūciju – tālāk no Īstenības vedošo 
kapitālisma Ideju. Tāpēc vienādos – mierīgas līdzpastāvēšanas apstākļos tā novestu pie 
kapitālisma un(!) ak šausmas – arī ASV un visas Anglosakšu pasaules elites – “dzīves 
baudītāju” izzušanas. To nu “baudītāji” nevarēja pieļaut un nekādas “mierīgās 
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līdzpastāvēšanas” nepieļāva. Korumpētie nodevēji ar idiotizēto iedzīvotāju līdzdalību 
iznīcināja PSRS un vēl tagad tās drupās sēdēdami, savā muļķībā turpina savu 
aplaupītāju slavēšanu. Vēl arvien “latviešiem” latviski ir runāt angliski un visu no 
Amerikas onkuļa rokām sagaidīt! 

Anglosakši bija labi izdomājuši – Indoķīnieši strādās, Krievijas zemes bagātības būs 
resursu klēts, bet demogrāfiski regulētie Gejropieši, Indieši un vēl daži citi piegādās 
intelektuālo potenciālu Anglosakšu tizleņu un tirliņu dzīves vides uzturēšanai. 
 
 

•         Tirliņi ir visi tie, kuri ir tiktāl zaudējuši savu Vīrieša un Sievietes dabu un tās 
diktēto dzimuma lomu, ka tiem vairs nav kauna jūtu un ar to saistītās 
kautrības – savai dzimuma lomai atbilstošās intīmās telpas uzturēšana un 
sargāšana. Tirliņi atļaujās darīt to, ko Cilvēkam viņa dzimuma loma liedz 
darīt vai pārkāpj pretējā dzimuma intīmās telpas robežu – nejūt neērtību 
publiski “skaistumu kopjot”, kopīgu tualeti apmeklējot, ķermeni atkailinot tam 
nepiemērotās publiskās vietās un veidos – savu dzimumu un tā lomu piesmejot 
un sevi garīgi, intelektuāli, dvēseliski un seksuāli perversu būtni pārtaisot. 

•         Tizleņi ir tie dvēseliski bojātie, kuri pie tam ir arī vēl citādi fiziski 
nepilnvērtīgi, bet neko nedara tā labošanai. 

•         Bojātie ir visi neaudzinātie vai kroplu audzināšanu saņēmušie – visi ar nelielu 
vai negatīvu izdzīvošanas potenciālu – visi Dabas Likumu iznīcinošās darbības 
zonā nonākušie, tālākai Evolūcijai nederīgie, Cilvēces atkritumi. 

 
 

Anglosakšu elitei – “baudītājiem” liekas, ka viņu tizleņu un tirliņu vide ir tā īstā, kurā 
tie var paši savu “pārāko dzīvi baudīt”.  Tāpēc procesa virzībai tika radīta ASV reālpolitikas 
doktrīna, kuru uz skatuves uznesa Kisindžers un viņa komanda. 

Tomēr šis “skaistais plāns” tā īsti nestrādāja. Kritās Gejropas intelektuālais pienesums. 
Te savairojās sīkdvēselītes un pamuļķi –neatņemama tirliņu pasaules piedeva un darbības 
rezultāts.  
 

•         Pamuļķi ir tie, kuri izglītības surogātu pieņēmuši par īstu, ļāvušies manipulēt 
ar savu apziņu un ievest sevi maldos par Dabisko Kārtību un tās Normu 
Sistēmu, īsto lietu kārtību un notikumiem pasaulē, savu lomu un vietu dzīvē, 
padevušies naida sēšanai un uzturēšanai, kā arī visi tie, kuri būdami 
neizglītoti, bez vajadzīgās pieredzes, vai citādi nepiemēroti, tiecas darīt to ko 
šis neatbilstības dēļ darīt nevar un nedrīkst. Tas ir – tie, kuri pēc dabas, 
zināšanām un pieredzes ir tikai ķēkša, basketbolists vai dižkareivis nevar būt nekas 
cits kā ķēkša, basketbolists vai dižkareivis. 

 
Arī arābi – Islāma pasaule neļāvās tā īsti “demogrāfiski regulēties” – izmirt un 

Krievijā kaut kā tās kolonizācija sāka izjust pretestību. Tā visa dēļ uz skatuves nāca cita 
komanda ar Obamas melno un Klintones “vau!” smaidošām sejām. Tas bija, kas “jauns”, 
“kreatīvs,”, “citāds”, “atvērts” un “nepieredzēts”. Tas “viesa cerības”. Tas atnesa “Arābu 
pavasara” miljonu nāves un nacisma epidēmiju Gejropā. Laiks gāja, bet pamuļķi, tirliņi 
un tizleņi nekādu “rases tīrības” spēju un no tās izrietošo intelektuālo “pacēlumu” neuzrādīja, 
arābi dzima ātrāk nekā apšāva viens otru, bet Krievija ar Ķīnu sāka pavisam citu gaitu kā bija 
iecerēts. Ķīna ekonomiski ātrāk brieda nekā idiotizējās, Krievijā, savukārt, arvien vairāk 
pretojās kolonizācijai – tur Derīgie izrādījās stiprāki kā bija gaidīts. 
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Katrai Vēsturiskai gaitai ir sākums, attīstība un nobeigums. Obamas – Klintones 
cēlienam bija jārunā no globalizēta spēka pozīcijām. Saduroties ar Krievijas un Ķīnas duetu, 
bija skaidrs, ka Klintones spēka līnijas galā ir vēl viena “Karību krīze”. 

“Karību krīzes” jēga ir novest attiecības tādā saspīlējumā, kurā pretinieks 
(Krievija, Ķīna) kapitulētu bez kara. Bez kara tāpēc, ka ASV nevar pieļaut nekādus 
postījumus savā teritorijā – tās pamuļķi, tiriņi un tizleņi to nepārdzīvotu un elitei zustu 
esamības “baudīšanas” vide, pret to saceltos visi tās vājumu redzējušie vasaļi kā Gejropā, tā 
citur pasaulē – “Nemirstīgais, Neuzvaramais asiņo – ir ievainojams un mirstīgs”! Jau tagad 
Japāna iet savu kursu un Filipīnu prezidents Obamu “sūta uz poda”. 

Tagad ASV elite redz, ka šī “Karību krīze” beigsies ar reālu karu – Krievija un Ķīna 
kausies! To nu ASV Elite negrib. Te ir jāsaprot, ka ir Elite – tie, kuru rokās ir patiesā 
vara, tie ir “baudītāji” un ir tās “aktieri” – politiķi – obamas, klintones, merkeles, 
olandi, porošenki, vīķes vai vējoņi galu galā, kuri šo baudīšanu viņiem nodrošina. Aiz 
politiķiem stāv tos darbinošie spēki – varas Klintone ir baņķieru un Pentagona jauno ģenerāļu 
varas seja. Šī vara redz ASV esošo problēmu (ceļā uz neierobežotu “baudīšanu”) 
atrisinājumu caur karu ārpus ASV teritorijas un esošās ekonomikas – savu parādu 
likvidēšanu jaunu taisīšanai, lai varētu turpināt būt tur, kur ir – pasaules izlaupīšanas ķēdes 
augšā! Ap to pulcējas tās liberālie mēsli – tirliņi un visādi citādi perversie. 

Tomēr tam blakus ir cita vara - reālais ekonomiskais sektors, vecie, īstu karu 
pieredzējuši, ģenerāļi, CIP, ANB un FIB, kuriem karš nu nekā nav izdevīgs. Tas vājina viņa 
pozīcijas, nes reālus postījumus un zaudējumus. “Baudītāji” redz, ka viņu priekšā ir divi 
diametrāli pretēji scenāriji un ir jāpieņem lēmums, kuru virzīt tālākai izpildei. Reālā Elite redz 
to, ka Klintones spēka līnija novedīs pie reāla kara ar postījumiem kā ārpus, tā arī pašā ASV. 

 
•         Vai ASV ir tam gatava? 
•         Vai tās pamuļķi, tirliņi un tizleņi ir tam gatavi? 
•         Vai tā ir tīra un patriotiska par ASV mirt gatava populācija? 
•         Vai nelegālie imigranti mirs par ASV? 
•         Vai ASV ir pašpietiekama rūpniecība? 
•         Vai ASV ir pašpietiekama enerģētika? 
•         Vai ASV var ilgstoši izturēt karu ar apvienoto Latīņameriku, Indoķīnu un 

Krieviju? 
•         Vai ASV satelītu (arī Latvijas) pamuļķi, tirliņi un tizleņi ir gatavi mirt par 

ASV tam pietiekamā skaitā? 
 

ASV reālā Elite redz to, ka ASV to nevar, to, ka tas viss kaut kā ir jārestaurē un 
jānostiprina. Jāatbrīvojas no balasta, jāatjauno disciplīna, izglītība, jāierobežo tirliņi un 
jāizskauž, kā pamuļķi, tā arī tizleņi. Reālā Elite – “baudītāji” redz, ka Klintones darbības 
svārsts ir pārāk tālu izvirzījies ārējā telpā, bet iekšējā telpa nav tam gatava – čūska ir pārāk 
izstiepusies un zaudējusi kontaktu ar savu zemi. 

Tāpēc īstā Elite pieņēma lēmumu par iekšzemes attīstības scenāriju savlaicīgumu un 
izveda uz skatuves Trampu, kura pārstāvētais spēks svārsta kustību atnesīs atpakaļ – savedīs 
kārtībā ASV – čūska savīsies lokos jaunajam lēcienam. 

 
Tramps nav ASV jauna daba – saturs. 
Tramps ir čūskas ādas maiņa! 
Čūska met ādu, lai atjaunotos un kļūtu stiprāka. Vēlēšanas ASV bija teātris visiem 

pamuļķiem, tirliņiem un tizleņeim, kuriem nostalģiskās sāpēs jāgaida cita “Klintone” baltā 
zirgā, kuras otrā atnākšana vedīs viņus pretī mūžīgai laimei pasaules izlaupīšanas karā. 
Trampa loma ir restaurēt Ameriku, vilkt laiku cerībā, ka viņu elites ievadītā pasaules 
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iedzīvotāju idiotizācija un sanaidošana tikām dos savus augļus un tad nostiprinātā ASV 
varēs atkal iziet jaunā aktīvās laupīšanas akcijā. 

Šīs vēlēšanas bija labs teātris, psiholoģiski smalki uztaisīts un labi noslīpēts. Pat 
Klintones slēptais alkoholisms un CIP uzkrātie materiāli atrada savu vietu “Klintones 
slimībā” un “krievu hakeru uzbrukumos”, bet Trampa “visur esošās rokas” un “karstie 
uzmācības skūpsti” katrā sievietē iedarbināja seksuālo fantāziju slēptās simpātijas. 

Vienmēr īstajā brīdī, kaut kas atklājās, “pārspīlējas” vai “misējās”. Šim teātrim bija 
labs režisors! Klintones cēliena aktieri visā pasaulē raud tāpēc, ka viņu “darba līgums” 
ir beidzies. III Pasaules karu atlika uz 10 – 15 gadiem. Līdz ar Trampa scenārija sākumu tiek 
slēgtas Klintones programmas, likvidēts finansējums un štata vietas. Daudzi vairs nav 
vajadzīgi – vairs nevajag to, ko viņi darīja. Visā pasaulē Klintones komandu maina nost. 
Pēkšņi Dienvidkorejas prezidentei un vēlēšanu kandidātēm Bulgārijā un Moldāvijā atklājas 
sliktas draudzenes un citi nesmukumi (taisni kā Klintonei), - tie tiek pieķerti korupcijā, tāpat 
kā viņas komandas ministri Krievijā. Vēlēšanās zaudēja tie, kuri cerīgi uz tām gāja (Sarkozī 
francijā) kā Gejropā tā ar to asociētās valstīs – Bulgārijā un Moldāvijā. Pēc Obamas vizītes 
Euronews veselu dienu bija pilnīgā stuporā līdz tikai pie vakara salika jaunu pasaules 
ainas mozaīku, kura tagad atbilst svaigajām Vašingtonas instrukcijām. 

Klintones komandas algotņi raud tāpēc, ka viņiem ir uzticēta apraudātāju loma! 
Viņi patiešām domāja, ka tas ir pa īstam – ir īstas vēlēšanas, viņu “Klintone” uzvarēs un viņi 
būs savu tirliņu ielokā tie paši kas vakar, bet pēkšņi izrādījās, ka viņi vairs nav nekas un arī 
viņu tirliņi tagad pa kājām maisās. Viņi vēl cer uz to, ka elektori nobalsos par Klintoni (un … 
Oho – ho – ho – būs karš!) vai Trampu neinaugurēs (vis kas taču var notikt…). 

Visas kampaņas laikā darbojās “krievu hakeri” - CIP un FIB ritmiski un savlaicīgi 
izmeta uzkrāto kompromatu par Klintoni un viņas komandu. Dienvidkorejas prezidentei 
uzrādīja viņas grēkus tāpat kā pie Sarkozī pieveda Kadafi naudas kurjeru un viņa liecības. 
Krievijas ekonomikas ministram esot sekojuši gadu… 
 
 

•         Visās valstīs, partijās un komandās ir melnās mapītes. 
•         Par katru katras komandas un partijas darbinieku ir melnā mapīte. 
 
Katram Žagaram, kurš bija Klintones komandā vai tikās tās draugu tuvumā un 

baudīja tādas draudzības siltumu ir darbi un panākumi, slava un labklājība, kuras 
lielums, datums un saņemšanas veids ir iegrāmatots kādā mapītē. Latvijas varenie ir tie 
Žagari, kuri no labumiem ir nostūmuši citus Žagarus. Tie citi Žagari ir sakrājuši mapītes. 
Tagad, kad Klintones komandai ir jāaiziet, tai var uzrādīt šīs melnās mapītes – kaut kā taču ir 
jāpaskaidro kāpēc viņiem ir jāaiziet. Tagad, kad tiek formēta Trampa komanda, ir cīņa par 
brīvajām vietām un atkal ir vajadzīgas melnās mapītes. Lai “nodedzinātu” kādu lielāku 
Žagaru, “nosvilina” kādu vienu, divus vai trīs žagariņus. Žagari ir daudz darījuši un 
saņēmuši, draudzējušies un uzpirkuši  - par katru ir melnās mapītes, kuras tagad sāk 
kustēties. Latvijā ir daudz Žagaru un Žagari, kad tie ir labi un ilgi žuvuši, labi deg. Žagari 
labi deg arī tāpēc, ka viņu treknums cēlies līdz ar to Cilvēku liesumu, kurā viņi tos ir 
iedzinuši, pār to galvām savā treknumā kāpjot. 
 
 

o  1905. gadā muižas dedzināja… 
o Tauta bija satraukta un samusināta… 
o Bija lielu pārmaiņu laiki… 
o Tagad atkal skan vaimanas negaidītām pārmaiņām… 
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o Te ātri kāda satraukta roka var “kādai Žagara muižai” uguni piešaut vai 
mapīti netīšām atvērt… 

o Žagari labi deg… 
 
 

Tāpēc Klintones komandas Žagari tagad raud, vēl taču Zolitūdes lietā vainīgie 
nav nosaukti… 

Ir tāda metafiziska aksioma – ja izplešoties, vilnis nes kādu akcentētu pazīmi, tad 
atgriežoties savā izejas punktā, tas šo pazīmi anihilē.  Rietumu pasaule kopumā un ASV 
izredzētības nesēji it sevišķi, savā karogā ir pacēluši seksuālās perversijas  un seksuāli 
perverso personu  un viņu īpašo tiesību aizstāvību. ASV nes pretdabiskā perverso varu. Tas 
nozīmē, ka ASV lomai samazinoties, visa iznīcinošo reakciju enerģija fokusēsies uz 
seksuālajām perversijām un to nesējiem. Tādā veidā pasaule atbrīvosies no šīs parādības 
glorifikācijas un tā ieņems savu nožēlojamo vietu pie citām noziedzīgās dzīves sekām. 

Raudi, raudi, Žagariņ! 
 
 

* * * 
 

Pietiekami lielos mērogos raugoties, var redzēt kā mijas un mainās divas cikliski 
augšup un lejup ejošas notikumu vēsturiskās līnijas. Var redzēt to, kā viena – aizejošā, pūlas 
un cenšas viesiem spēkiem turēties, izplesties, pārņemt un saturēt. Var redzēt, kā viss, ko vien 
tā pasāk, kaut kā tā apsīkst un neizdodas, bet tās ieplānotais dod citus – tai nevēlamus augļus. 
Var redzēt, kā gari palaistais svārsts pēkšņi tepat vien sienā atduras. Un var redzēt kā otra – 
atnākošā pasaule pēdu pa pēdai ieņem visas tās teritorijas, kuras bija vecās atbalsta punkti. 

Var redzēt kā kapitālisms izvirst arvien kroplīgākās formās, kā apaug ar slimībām, 
nenokārtojamiem parādiem, tirliņu un viņu pamuļķu masām. Un var redzēt kā sociālisms caur 
krīzēm un pārmaiņām transformējas, atbrīvojas no nepilnībām, Cilvēciski pieaug un pieņem 
aizvien pilnīgākus sadarbības veidolus. Var redzēt kā šī sadarbība dabiski, rietumu spiediena 
rezultātā, konsolidē austrumus un tagad rada lielus agrāk mazākā mērogā izmēģinātus rakstus. 

Latvijā uzgavilē Ķīnas preču vagoniem… Tas, kam uzgavilēja Latvijas rietumi, ir 
austrumu konsolidācijas procesa augļi un spiediens. Interesanti vai Klintones komandas 
latviešu bāleliņi saprot, ka Ķīna te ir tāpēc, lai te nebūtu ASV!? Lai nebūtu ne Klintones, ne 
Trampa ASV. Lai te nebūtu nekādu viņu komandu, nekādu Žagaru, viņu pamuļķu, tirliņu un 
tizleņu. 

Bija vairākas ASV. Bija Ruzvelta, Makārtnija, Kenedija, Reigana, Kārtera, Buša u.c. 
ASV. Tās bija ārēji atšķirīgas, bet vienā pavedienā saistītas ASV. Tās nāca katra ar savu 
komandu, bet visas tādā vai citā veidā tuvināja pasauli kapitālisma monokultūras gigantismam 
un tāpēc tā galam. Kapitālisms, kā atsevišķs iestarpinājums citu ekonomisko formāciju starpā, 
varēja vēl ilgi eksistēt kādā sev piemērotā vidē. Tomēr to piebeidza paša vilka dabas 
negausīgā apetīte. Kapitālisms nevarēja neiziet globālisma fāzē. Un te tas aizrijās. Atpleta 
zobus uz aunu, ko nevar norīt. Monokultūras gigantisms ir formas gals. Zivs aug visu mūžu 
un mirst, ja nav citu apēsta, tāpēc, ka nespēj apēst savas dzīvības uzturēšanai vajadzīgo 
pārtikas daudzumu. Tās struktūras, kuras pieņem “piramīdas” raksturu, līdz ar to 
paraksta sev nāves spriedumu. 
 
 

•         Globālais kapitālisms var mainīt ādu, bet nevar izbēgt savam galam. 
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Visas tās valstis, tās iedzīvotāji un proamerikāniskās elites – komandas, kuras savā 
gaitā orientētājas uz ASV kapitālisma spožo ādu, tomēr reāli gāja uz šī monstra vēsturisko 
procesu – uz tā “monokultūras gigantisma” galu. Tāpēc neviens šajā gaitā nav un nevar būt 
sasniedzis iecerēto. Kustībā uz ASV nometamo ādu visi panākumi ir īslaicīgi un zūd ātrāk, kā 
baudītājs pagūst tos pilnībā baudīt. Tāpēc visi, jo tuvāk mūsdienām , jo ātrāk atrodas pie 
sasistas siles. Žagari labi deg… Tāpēc Klintonieši raud. 

Viņiem Trampa atnākšana ir pasaules gals. Viņi saprot, ka nekad vairs nebūs tie, 
kas bija. Jaunās pasaules augšupejas cikliskums maina esošo pasauli. Jaunās pasaules 
pamatmotīvos ir suverenitāte un suverēno sadarbība. Tā ir daudzveidīgo vienotība un 
vienotības daudzveidība, līdzvērtīgo un līdztiesīgo sadraudzība bez hegemonijas un 
hegemonisma, atšķirību respektēšanas un interešu pacelšanas savstarpēji atzītās 
vērtībās. Jaunā pasaule, nemainot savu gaitu, ļauj čūskai mainīt savu ādu un pieņem to tādu, 
kāda tā ir. Pati mainīgā pasaule, tad, kad ASV būs mainījusies, būs mainījusies vēl tālāk. 

Lejupejošās vēsturiskās kustības cikliskums veco pasauli (ASV) ved aizvien zemāk. 
Augšupejošais Jaunās pasaules vēsturiskā ceļā cikliskums to ved augšup un kādā brīdī šie abi 
ceļi sastopas  viena krustpunktā. Šis krustpunkts ir šogad – 2016. Gads. No tā viens grimst 
aizvien zemāk, bet otrs ceļas un iet augstāk pār bijušo. Tad, kad Tampa cēliens ASV elites 
plānos būs beidzies, tas atkal vairs nedos iecerētos augļus – luga ir rakstīta vienai pasaulei, bet 
aiz teātra sienām rit citas reālās pasaules neapturamā vēstures gaita. Šo gaitu jūtot, sevi 
apraud Žagari, Streipi, Tomsoni, Vīķes un visi citi Klintones komandas draugi. 

Tad, kad visi Žagari Latvijā būs sadeguši, kad tā, tāpat kā pārējā pasaule būs 
attīrījusies (emigrācija – čemodāns, laiva, …? ), kad tās nākotni negaidīs Amerikas onkuļa 
atstātā mantojumā vai “labdarības” paciņas sūtījumā dolārīšu vai tanciņu veidā, tad Latvija 
iekļausies Sadraudzībā un pateicoties Derīgo derīgajam darbam, būs Cilvēka dzīvei 
derīga. 

To apraud Klintones Žagari – Streipi, Tomsoni, Kaži, Rītiņi, Freibergas un līdz ar 
viņiem visi tie, kuriem Trampa trauma tauku slānī kož. 

 
 
 
 

Antiņš 


