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Jsou místa, kterým se rozumný Ä•lovÄ›k uÅ¾ zdálky vyhýbá: radioaktivní skládky, státní úÅ™ady, pracovní pozice v
nadnárodních spoleÄ•nostech nebo semináÅ™e o probouzení vnitÅ™ní víly v kaÅ¾dém z nás. Existuje v&scaron;ak místo, jem
se nevÄ›domky vyhýbáme dennÄ› &ndash; a pÅ™itom je to pouhé kliknutí my&scaron;í, co nás dÄ›lí od svÄ›ta nekontrolovanéh
&scaron;ílenství, skrytých bÄ›sÅ¯ a lákavých nabídek na spodní prádlo.
Ano, mluvím o sloÅ¾ce &bdquo;Spam&ldquo; v na&scaron;í e-mailové schránce. Maily, které se v téhle sloÅ¾ce nalézají,
pocházejí z paralelního vesmíru a lze je rozdÄ›lit do nÄ›kolika kategorií. První z nich jsou hádanky. Sám jsem tÅ™eba dlouho
dumal nad správnou odpovÄ›dí u spamu s pÅ™edmÄ›tem &bdquo;Byli bychom chud&scaron;í, pokud bychom to nemÄ›li&ldquo
Tipoval jsem, Å¾e to bude buÄ• &bdquo;svoboda&ldquo; nebo &bdquo;láska&ldquo;, ale ukázalo se, Å¾e správná odpovÄ›Ä•
je &bdquo;karta na slevy v Å™etÄ›zci s elektronikou&ldquo;. Dal&scaron;í kategorii tvoÅ™í pouÄ•né historky a uÅ¾iteÄ•né ra
Å¾ivota. NapÅ™íklad v anglicky psaném pÅ™íbÄ›hu &bdquo;VyléÄ•ila jsem si genitální opar za tÅ™i dny&ldquo; se mi svÄ›Å™
jménem Harold Wilson, Å¾e ji její pÅ™ítel nakazil o&scaron;klivými puchýÅ™ky, ale ona na&scaron;tÄ›stí objevila metodu, jak t
nevyléÄ•itelnou nemoc vyléÄ•it, a to za pomoci tÅ™icetiminutového videa. V nÄ›m vystupuje o&scaron;klivý tlustý chlap, který vá
po spoustÄ› laciných poÄ•ítaÄ•ových animací prozradí, Å¾e oním pÅ™írodním prostÅ™edkem je peroxid vodíku Å™íznutý mate
(PrávÄ› jsem vám u&scaron;etÅ™il tÅ™icet minut Å¾ivota.) Chcete-li se ale dozvÄ›dÄ›t, zda tenhle koktejl snídat, inhalovat neb
natírat, musíte si od zmiÅˆovaného chlapíka koupit objemnou knihu, která uÅ¾ svým názvem &bdquo;PÅ™írodní léÄ•ba
genitálního oparu&ldquo; aspiruje na to, aby zaujala Ä•estné místo ve va&scaron;í knihovnÄ›. TÅ™etím typem spamÅ¯ jsou
uji&scaron;tÄ›ní, Å¾e vás má nÄ›kdo rád. &bdquo;Spoj se s farmáÅ™i, zemÄ›dÄ›lci a svobodnými lidmi z vesnice hledajícími lá
s nÄ›kým, jako jsi ty&ldquo;, vyzýval mÄ› vÄ•era jeden z nich a dodával: &bdquo;Najdi Lásku s Místními FarmáÅ™i &ndash; flirtu
s atraktivními zemÄ›dÄ›lci a domluv si rande!&ldquo; UÅ¾ uÅ¾ jsem chtÄ›l na tuhle lákavou nabídku agrární vá&scaron;nÄ›
odpovÄ›dÄ›t, ale pak mi do&scaron;lo, Å¾e nevím, kde bych po akci narychlo shánÄ›l peroxid a mateÅ™ské mléko.
Dal&scaron;í druh spamÅ¯ jde zaÅ™adit jedinÄ› mezi &bdquo;nezaÅ™aditelné&ldquo;. Sem patÅ™í kupÅ™íkladu mail od jakéh
lingvistického inovátora s názvem &bdquo;Aby si stál, jak KÅ®L&ldquo;. ProtoÅ¾e zaraÅ¾ený jak kÅ¯l stojím Ä•asto i bez cizího
pÅ™iÄ•inÄ›ní, ani jsem ho neotevÅ™el. StejnÄ› tak jsem odmítl i nabídku na &bdquo;Nástroj tvrdý jako beton, kdy jen
chce&scaron;&ldquo; &ndash; kladiv mám totiÅ¾ plný sklep a dal&scaron;í nepotÅ™ebuju.

Nejvy&scaron;&scaron;í formou spamu jsou ale zenové kóany. OtÅ™epané &bdquo;Jak zní tlesknutí jedné ruky?&ldquo;
dneska stÄ›Å¾í nÄ›koho donutí k pÅ™emý&scaron;lení. Zato kdyÅ¾ pÅ™ed zenovou meditací zabrousíte do nevyzpytatelných
najdete v nich Å™adu krásných nových kóanÅ¯, na nÄ›Å¾ neexistuje rozumná odpovÄ›Ä•. Já napÅ™íklad uÅ¾ pÄ›kných pár dn
pÅ™emý&scaron;lím nad otázkou (cituji doslova): &bdquo;co bys Å™ekl, kdyby zmizely &scaron;váby?&ldquo; Zatím je to pro
mÄ› situace tak nepÅ™edstavitelná, jako kdyby ze svÄ›ta zmizely spamy. Jan Fla&scaron;ka / autor se z toho musí
spamatovat(fotka je taky jeho :-)))
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