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DOPISY - "VÅ EDNÃ• Å½IVOT OBYÄŒEJNÃ‰HO ÄŒLOVÄšKA"
Sobota, 07 Ãºnor 2009

ObÄ•as, kdyÅ¾ dostanu nÄ›jaký dopis, Ä•i Ä•tu komentáÅ™, který by bylo &scaron;koda nechat odplout do archivu, vyjmu ho a
nabídnu jako extra téma k zamy&scaron;lení. KdyÅ¾ jsem vidÄ›la následující text, aÅ¾ mne zamrazilo. ProstÄ› pisatelka jen
shrnula pár bÄ›Å¾ných tÄ›Å¾kostí, které trápí nÄ›které lidí. Nerada bych ov&scaron;em, abyste se k tomu vyjadÅ™ovali jen a je
"politicky", jako Å¾e kdo za to mÅ¯Å¾e atd. - ale spí&scaron; alespoÅˆ hypoteticky dávali návrhy na moÅ¾né zmÄ›ny...

PochopitelnÄ›, Å¾e ne kaÅ¾dý Ä•lovÄ›k tak chytrý, aby ho nezasáhly vynalézavé praktiky nÄ›kterých obchodníkÅ¯ (myslím
preciznÄ› formulované reklamy, reklamní akce) pÅ™ípadnÄ› aby nezazmatkoval a nevyuÅ¾il ze v&scaron;ech koutÅ¯ vylézajícíc
a nabízejících se "výhodných pÅ¯jÄ•ek".
Kdyby byli v&scaron;ichni tak prozÅ™etelní a moudÅ™í, nebylo by dnes tolik lidí ne
zadluÅ¾eno, nebyli by devastováni následnými exekucemi. Ano, je to pÅ™edev&scaron;ím jejich chyba, jejich neuvÄ›Å™itelná
dÅ¯vÄ›Å™ivost, totální absence jakéhokoliv "my&scaron;lení na zítra". JenÅ¾e - co teÄ• s tím, s nimi? PostÅ™ílet je? Zbavit
svéprávnosti?
StejnÄ› tak - kam teÄ•, v dobÄ›, kdy se spí&scaron; propou&scaron;tí, kam s lidmi, které umÄ›jí jen nÄ›jakou tu
léty nauÄ•enou manuální práci a najednou se (kolem padesátky i více let) ocitnou na dlaÅ¾bÄ›... VÄ›t&scaron;inou právÄ› z
nich se rekrutují ti, co látají jeden dluh druhou pÅ¯jÄ•kou.... TÅ™ebas by si opravdu mohli (jak je nyní v televizi novÄ› zvykem) ti
co v rámci svého povolání na&scaron;e Å¾ivoty Å™ídí, "experimentálnÄ›" zkusit, jaké to je:

- být Å™editelem dÅ¯choÄ•áku nÄ›kde v pohraniÄ•í,
- bydlet v bytÄ› v cikánském baráku (aby se multikulturnÄ› obohatili),
- nechala bych je pár let se starat o nemohoucí jiÅ¾ rodiÄ•e, se v&scaron;emi tÄ›mi nepÅ™íjemnými záÅ¾itky s lékaÅ™i, sociá
(obzvlá&scaron;tÄ› by mne zajímalo, jak to pak budou starou&scaron;kÅ¯m vysvÄ›tlovat);
- nadÄ›lila jim jedno a jen prÅ¯mÄ›rnÄ› nezvedené dítko,
- dopÅ™ála jim uÄ•it del&scaron;í dobu v 9. tÅ™ídÄ› Z&Scaron; a na téÅ¾ si zkusit totéÅ¾ na uÄ•ili&scaron;ti;
- v 58 letech je pak vyhodila na hodinu z práce,
- vy&scaron;Å¥árala na nÄ› nÄ›jakou 50,- KÄ• pokutu, kterou kdysi zapomnÄ›li zaplatit (pÅ™edhodila jim tak osobní
zku&scaron;enost s exekutorskou komorou;
- taky by mohli zkusit Å¾ivot Å™idiÄ•e z povolání; ale v osobáku, a s jízdama kaÅ¾dodennÄ› napÅ™íÄ• republikou, aby si mag
kterýma není na silnicích vÅ¯le nic zvládnout, uÅ¾ili,
- pÅ™ípadnÄ› práci obyÄ•ejného policajta, který chodí v rozdrbané uniformÄ›, do práce si doná&scaron;í i papír...
- a dal&scaron;í a dal&scaron;í tÄ›Å¾ko Å™e&scaron;itelné záÅ¾itky obyÄ•ejných lidí - z té nejmasovÄ›j&scaron;í vrstvy....
trochu upravila, Ä•ímÅ¾ se pisatelce omlouvám a radÄ›ji ji ani nijak nepodepisuji :-))) d@niela P.S. Jedno - docela zajímavý Å™e&scaron;eníÄ•ko by tu bylo.... :-)))
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