Kudlanka

PROÄŒ? - PRO SLEPIÄŒÃ• KVOÄŒ A DRÅ½ HUBU!
NedÄ›le, 25 Ãºnor 2018

Dogma je tvrzení, o nÄ›mÅ¾ se nepochybuje, Å™ekl mi mÅ¯j moudrý strýc Google. Nojo, tak jo. JenomÅ¾e s tím mám obÄ•as d
velkou potíÅ¾, protoÅ¾e já sice ani tak nepochybuju, nejsem &scaron;Å¥oura za kaÅ¾dou cenu, ale ptám se, proÄ•. Tohle
"proÄ•", je vÅ¯bec takový blbý slovo, Ä•asto vráÅ¾ející klíny do mezilidskejch vztahÅ¯, právÄ› v pÅ™ípadech, kdy tázanej sám n
proÄ•.
On si to nÄ›kde pÅ™eÄ•etl, odposlechl, a teÄ• mi to svý tvrzení pÅ™edkládá jako dogma. Nelze pÅ™ece zpochybÅˆov
tak co si to vÅ¯bec dovoluju, ptát se trapnou otázkou, "ProÄ•?" Si vzpomínám na jednu HaniÄ•ku Prdelku (tu mÄ›la pÅ™ímo
skvostnou, mÅˆam), která, kdyÅ¾ se jí nÄ›co nezdálo, tak dÅ¯raznÄ› a pohrdavÄ› pronesla jediný slovo "blbost". NeÅ¾ jsem si
zvykl, tak jsem se asi dvakrát naivnÄ› zeptal "ProÄ• je to blbost?" OdpovÄ›dÄ›la mi pádným argumentem, proti kterýmu se
nedalo uÅ¾ nic namítat: "ProtoÅ¾e já to vim!" A já jsem ani namítat nechtÄ›l. &Scaron;lo mi stejnÄ› jen o tu jedinou vÄ›c, o tu
její. Tak proÄ• se zbyteÄ•nÄ› dohadovat? TÅ™eba by mi pak nedala. Dohadovat se mÅ¯Å¾u s chlapama v hospodÄ›; o "tu/ty jej
skuteÄ•nÄ› zájem nemám. JenomÅ¾e - teÄ• je tady ta EU a dogmata: 1) O vystoupení z EU nemÅ¯Å¾ou rozhodovat lidi (a
zase napadá to kacíÅ™ský "proÄ•?"). 2) Vystoupením z EU by se Å¾ivotní úroveÅˆ národa propadla nejménÄ› o tÅ™etinu (a za
je tady ta otázka, "proÄ•?"). Já fakt nevim. TÅ™eba to tak skuteÄ•nÄ› je. Ale jestli to tak je, proÄ• je povaÅ¾ovanej za rouhání
docela zdvoÅ™ilej dotaz "proÄ• to tak je"? ProÄ• mi tahle tvrzení uÅ¾ nejménÄ› dva roky pÅ™edkládá elita národa jako fakta,
absolutnÄ› bez jakýhokoliv vysvÄ›tlení? ProÄ• se za kacíÅ™ství povaÅ¾uje i pouhá Å¾ádost o vysvÄ›tlení? Jde tedy dogmata
"se nepochybuje"? Tak zase jediný, co vim, je, Å¾e nic nevim. NÄŒ
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