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NedÄ›le, 28 leden 2018

Tak jsou zas jedny volby za námi, a já pevnÄ› doufám, Å¾e za týden, Ä•trnáct dnÅ¯, mÄ›síc, dva &ndash; se rozjitÅ™ená
nálada uklidní a budeme pokraÄ•ovat. KaÅ¾dý v tom svém poÄ•ínání &ndash; vÄ›Å™ím, Å¾e bude jen prospÄ›&scaron;né a
slu&scaron;né. Ov&scaron;em, co s tím velkým prÅ¯&scaron;vihem, o kterém se sice stále mluví, ale který nikdo
neÅ™e&scaron;í &ndash; protoÅ¾e nikdo ani neví, co s tím?

Ano, pochopitelnÄ›, jsou to ti nezvaní a nevítaní migranti. No dobÅ™e, tak nÄ›kde byli zvaní a vítaní, ale myslím, Å¾e to se uÅ
absolutnÄ› v&scaron;ude zmÄ›nilo. JenÅ¾e jsou uÅ¾ tady, v EvropÄ›, a budeme si s nimi muset poradit, protoÅ¾e ty uÅ¾ zpát
nikdo nedostane. To, Å¾e pÅ™icházejí stále noví a noví, Å¾e ani to nÄ›jak nikdo neumí zastavit, to je druhá vÄ›c, se kterou nik
&bdquo;nehne&ldquo;. A tohle bude nyní nejspí&scaron; hlavním úkolem v&scaron;ech EvropanÅ¯. Jak to zvládnout,
jak se s tím smíÅ™it Ä•i vypoÅ™ádat, jak pÅ™eÅ¾ít bez nÄ›jakého velkého prÅ¯&scaron;vihu. PÅ™ipomnÄ›lo mi to jeden lehce
lehce otÅ™esný záÅ¾itek z mládí mých dÄ›tí:
MÄ›la jsem tu sousedy, kteÅ™í si nechali mezi dvÄ›ma pokoji nainstalovat vel
pÅ™eveliké akvárium. Snad dva krát jeden metr krát pÅ¯l metru&hellip; ProstÄ› kus stÄ›ny mezi dvÄ›ma pokoji byl plný
pÅ™epychových a velmi drahých rybek. Sousedi mÄ›li dÄ›ti, ty se kamarádily s na&scaron;imi. I dal&scaron;í sousedi mÄ›li
dÄ›ti&hellip; DÄ›ti se v&scaron;echny kamarádily a uÅ¾ ani nevím jak, se zaÄ•aly k tÄ›m s akváriem chodit koukat. Jednoho dn
star&scaron;í chlapec tÄ›ch dal&scaron;ích sousedÅ¯ oslovil dÄ›ti majitele akvárka s tím, Å¾e sehnal nesmírnÄ› drahé rybiÄ•ky
Å¾e je dÄ›tem dá, Å¾e rodiÄ•e budou mít stopro obrovskou radost... Nevím uÅ¾, co to bylo za rybiÄ•ky, nebyly extra velké, já je
nevidÄ›la a radÄ›ji jsem k nim pak nÄ›jakou dobu ne&scaron;la, protoÅ¾e stopro to bylo nÄ›co jako piranÄ›&hellip; ProstÄ› dÄ›ti
tam vypustily a ty Å¾ravice Å¾ravé do veÄ•era seÅ¾raly v&scaron;echno, co se tam hýbalo.
Jo, ty fajnové rybiÄ•ky, které byly tak pÅ™íjemné a hodné, které pÅ™iplouvaly na zaÅ¥ukání ke sklu, se staly bÄ›hem chvilky
dlabancem pro ty &bdquo;nezvané&ldquo;. Tenkrát se to vyÅ™e&scaron;ilo kraválem a vejpraskem, naÄ•eÅ¾ se nakoupily
nové. Ale kde koupíme nové Evropany a Evropanky? A nepi&scaron;te mi, Å¾e &bdquo;vidím trávu rÅ¯st&ldquo;, protoÅ¾e
ta uÅ¾ je po kolena&hellip; d@niela
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