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KTEROU ÄŒÃ•ST TÄšLA MÃ•ME MÃ•T SEMKNUTOU?
StÅ™eda, 31 kvÄ›ten 2017

Na&scaron;i europolitici Å™íkají, Å¾e se v&scaron;e vyÅ™e&scaron;í, kdyÅ¾ se semkneme. Ale zaÄ•lo mi vrtat hlavou, který o
máme semknout? Musí to být nÄ›který z pÅ™íÄ•nÄ› pruhovaných svalÅ¯, to je jasné, hladké svaly neumíme Å™ídit vÅ¯lí. Který
na mysli? Å½e by ten nejmohutnÄ›j&scaron;í? Dávalo by to smysl, kdyÅ¾ kolem umírají lidé, ten Ä•lovÄ›k semkne mimodÄ›k. A
Å¾e by to pomohlo, to nevím.

Nebo je k tomu potÅ™eba vyvolání hromadného egregoru, abychom zadky stahli v&scaron;ichni? Nebo je tÅ™eba
semknout ústa? Nebo pro sichr obojí najednou? Zkusím se na to zeptat pana premiéra, ten to bude vÄ›dÄ›t, kdyÅ¾ k semknutí
vyzývá. PopravdÄ›, inspiroval mÄ› kamarád, který si uvÄ›domil, Å¾e na tom koncertÄ› mohla zemÅ™ít jeho dcera. ProtoÅ¾e m
dcery dvÄ›, docela snadno jsem si to pÅ™edstavil také. Nevím, kolik politikÅ¯ si to pÅ™edstavilo také, ale nÄ›jak jsem
zaznamenal, Å¾e Merklová, Macron, Juncker, stejnÄ› jako vÄ›t&scaron;ina dal&scaron;ích budovatelÅ¯ svÄ›tlých eurozítÅ™kÅ¯
nemá dÄ›ti Å¾ádné, takÅ¾e soudím, Å¾e tÄ›m to mÅ¯Å¾e být celkem &scaron;umák. Jejich tiskoví mluvÄ•í po kaÅ¾dém takov
masakru sesmolí unifikovaný slovní prÅ¯jem o semknutosti a o tom, Å¾e se nenecháme zastra&scaron;it a je to. Ta
zpÄ›vaÄ•ka se také asi nenechala zastra&scaron;it, jen zru&scaron;ila turné. Semkla se. A poÅ™adatel koncertu dostal
céres za to, Å¾e u vchodÅ¯ nebyly rámy na skenování posluchaÄ•Å¯ a protiteroristické komando nekontrolovalo cviÄ•enými
psy, jestli nÄ›kdo nemá pod kabátem plastickou trhavinu. ProtoÅ¾e to je pÅ™ece normální - poÅ™ádáte koncert, pozvete
protiteroristické komando. A na nádraÅ¾í ho postavíte a brzo bude stát bezpeÄ•nostní rám i pÅ™ed supermarketem a
uprostÅ™ed té situace, kdy je v&scaron;e v poÅ™ádku, se náramnÄ› prodejným artiklem stanou kevlarové neprÅ¯stÅ™elné
vesty. Tedy, absolutnÄ› nic se nedÄ›je, jsme v naprostém bezpeÄ•í a pan premiér si je jistý, Å¾e islám ani imigranti
nepÅ™edstavují Å¾ádné bezpeÄ•nostní riziko, ale rámy tam být musí, protoÅ¾e ty dÄ›ti dneska vymyslí kde co. A bude ramadá
tak prosimvás nechoÄ•te na pláÅ¾ v bikinách a nenoste krátké suknÄ›. Ono by to mohlo uráÅ¾et vÄ›Å™ící, a protoÅ¾e jsme v
sekulární zemi, jejich víra je víc neÅ¾ na&scaron;e svoboda a je to tak v poÅ™ádku. Zabíjet pro víru je vÅ¯bec v poÅ™ádku.
PÅ™ece zaruÄ•ujeme svobodu víry. Jenom bacha, abyste to nekritizovali, to byste se zaÅ™adili mezi nenávistné xenofoby, to
by nebylo v poÅ™ádku. KdyÅ¾ jsme se v dÄ›jepise kdysi uÄ•ili o Mnichovu, panÄ•elka nám vykládala, jaké bestie byli Hitler a
Mussolini, kteÅ™í to zavinili. A já o tom pÅ™emý&scaron;lel a zaÄ•al pochybovat, kdo to opravdu zavinil. Hitler a Mussolini byli
bestie, ale viníky podle mÄ› byli Daladier a Chamberlain. Oni to dovolili. A stejná my&scaron;lenka se nutnÄ› Ä•lovÄ›kovi honí
hlavou, kdyÅ¾ Ä•te o dal&scaron;ích a dal&scaron;ích mrtvých, jejichÅ¾ vrazi nemÄ›li nic spoleÄ•ného s niÄ•ím a jen Ä•istÄ› sh
okolností byli vyznavaÄ•i pseudonáboÅ¾enství pou&scaron;tního lupiÄ•e. To jsou cvoci. Du&scaron;evnÄ› nemocní lidé, kteÅ™
podlehli politické ideologii, stejnÄ› jako vÄ›t&scaron;ina NÄ›mcÅ¯ ve tÅ™icátých letech podlehla kouzlu Hitlera a jeho náckÅ¯.
Ale viníky jsou ti pÅ™íÄ•etní, rozumní, vzdÄ›laní lidé, kteÅ™í jim to trpí. KteÅ™í je i jejich ideologii omlouvají. KteÅ™í je zvou d
zemÄ› a jásají tu pÅ™i vítání vlastních budoucích vrahÅ¯. V&scaron;ichni ti vítaÄ•i mají na rukou krev obÄ›tí teroru, který nemá
spoleÄ•ného nic s niÄ•ím a páchají ho du&scaron;evnÄ› vy&scaron;inutí osamÄ›lí vlci. PÅ™ipomínejme jim to. AÅ¾ jim zemÅ
na koncertÄ›, oni budou vinni jeho smrtí. TOMÁ&Scaron; HOU&Scaron;KA
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