Na velikosti záleží. Školství jde do kytek. Babiš má problémy se sebekázní. Venezuela nemá
problémy. Válka proti terorismu nadělala víc škody než užitku. Česko je Praha. Potrat je vražda.
Hitler je bůh. Beatles jsou lepší než bůh. Bůh není.
Incest není špatný. Gayové jdou do pekla. Gayové jdou do nebe. Trump by měl být potracen.
Trump by měl být utracen. Děti jsou utrácení peněz. Církev je hřích. Papež je borec. Papež je
blbec. Blbci jdou do politiky. Politika je intelektuální onanie. Volit SPD je chyba. Volit piráty je
chyba. Volit je chyba. A já to můžu říct.
Svoboda slova zas a znova, pořád dokola
A já to můžu říct, zakřičet, zašeptat. Můžu mlčet. Ale co když se budu ptát? Záleží na velikosti? Je
potrat vražda? Co uděláme s Trumpem? Co uděláme s Trumpem když lže v televizi? Vypneme
ho? Jsme svobodní a s tím přichází naše práva. Máme právo se dožadovat pravdy. Ptát se.
Voláme tedy do novin, zvoníme na zvonky politiků a hledáme pravdu. Toulání v archivech odhaluje
akorát další nitky té pavučiny. Přebíráme svitky starých novinek a zjišťujeme, že žádná věta
nekončí poklesnutím hlasu. A jak se tak slepě snažíme nahlédnout za oponu té, či oné říkanky,
mezi prsty se vplete tenoučký provázek, jakoby průsvitný. Je tichý a dosáhne ledakam. Než
zavřeme poslední složku, jsou už obě ruce kompletně omotané. Lež je nesvoboda. V takových
archivech sedí dodnes spoustu starých snílků a krčí se nad dávnými přeřeky a zatloukáním,
zatloukáním, zatloukáním.
Svoboda slova zas a znova
Sebemenší záchvěv svobodného projevu je hrozba pro celou konstrukci demokracie. Popírejme
názor názorem a smyšlenku skutečností. Klame-li někdo v televizi, neumlčujme ho, i když máme
to právo. V tom je hodnota, bolestivá, ale je tam. Zakázali jsme tresty smrti, protože přece nejsme
vrazi jako oni. Neumlčujme Trumpa v televizi, protože on by to, v opačné situaci, možná udělal.
Svoboda slova
Dokud můžeme, dokud nemusíme. Tak prostinká je to záležitost. Dokud chceme být zlým a
špatným člověkem, můžeme jím být bez toho, aby naše jednání ostatní svedli na traumatizující
dětství. Vždyť je to naše rozhodnutí, dělat strašné věci, jen proto, že prostě chceme.
To je ona.
Svoboda

