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Myšlienka mesiaca
„Máte pravdu, flákame sa. Kritika je oprávnená.
Nemáme v parlamente do čoho pichnúť. Ale
položte si otázku – prečo nezasadáme
a nepretŕčame sa pred kamerami? Odpoveď je
jednoduchá – nemáme zákony. A kto ich má
pripraviť?“
(poslankyňa NR SR za SDKÚ-DS Magda
Vášáryová vo svojom blogu s názvom Prečo
poslanci nepracujú)

Je žalostné, pokiaľ si niekto myslí, že
keď som dobrým vlastencom, musím sa
stať odporcom ostatných.
François Marie Voltaire

Po(d)hľady Viery Urbanovej
„Že ľudia chodia po uliciach smutní a že takmer
nikto nevie po anglicky.“
(odpoveď novinára SME kanadského pôvodu
a manžela štátnej tajomníčky ministerstva práce
Toma Nicholsona na otázku, čo mu na
Slovensku najviac prekáža)

Mišanekoviny

Chudák Darwin
V parlamente sedia
vagabundi, zlodeji, hlupáci, „trtkovia“... S týmto šokujúcim odhalením vyrukovali na svetlo
božie samotní poslanci. Voliči len
otvárajú oči, kohože to poslali do
Národnej rady. Veď pred voľbami kandidáti na poslancov vyzerali normálne. Hovorili spisovne,
boli učesaní a slušne oblečení,
dokonca jedli aj s príborom.
A sľubovali novú politickú kultúru. Obyčajný človek si pod pojmom nová politická kultúra určite nepredstavoval poslanca, ktorý
sedí na strome a po ostatných
hádže banány a kokosové orechy.
A ak pritom trafí člena nepriateľského kmeňa, bije sa do pŕs
a vydáva nezrozumiteľné zvuky.
Voliči sa ako zvyčajne mýlili.
Nové tváre v parlamente mali na
mysli vlastný typ novej politickej
kultúry - typ, majúci korene
v predchodcovi človeka neandertálskeho. Títo poslanci neprešli
evolúciou, čo neguje Darwinovu
teóriu o vývoji druhov. Oproti
svojim dávnym predkom však
majú výhodu - vedia rozprávať.
Ich slovná zásoba je však obmedzená, takže svoj prejav redukujú na nadávky. Neštudujú odborné materiály, na všetko im stačí

zopár jednoduchých slov, z ktorých väčšinu tvoria vulgarizmy navyše, napísané na papieri. Pre
tých, čo nevedia dobre čítať ani
písať, kamaráti vyhotovia plagáty
s konskými písmenami. S takouto
výbavou môžu niektorí úspešne
poslancovať celé štyri roky.
Nájdu sa aj takí obyčajní ľudia,
ktorým sa nová politická kultúra
páči. Ide najmä o návštevníkov
pohostinstiev najnižšej cenovej
skupiny. Mnohí si zásluhou priamych prenosov zo snemovne
obohatili slovník. Mladým svitá
na lepšie časy. Zvolili poslancov,
ktorí síce nezariadili beztrestné
fajčenie marišky, ale zato zlegalizovali anarchiu. Študenti môžu
prísť do školy s transparentom
„Matikár je debil“ a nič sa im
nemôže stať. Poslanec náš vzor,
navyše máme slobodu prejavu.
Ani učiť sa veľmi netreba.
Duševný a jazykový rozvoj zabezpečí sledovanie seriálu Panelák,
ktorý je plný čechizmov, vulgarizmov a prázdnych dialógov. A ak
sa mi nepáči nejaká socha, ľahká
pomoc. Stačí si zaobstarať kladivo a umelecké dielo dotvoriť
podľa vlastných predstáv. Tak,
ako podaktorí, čo v parlamente
sedia na stromoch.

Naša nevšímavosť
O tom potom? Medzi nami,
Česi, naprieč dejinami
„zahájili“ spätnú túru
do ČSR – cez kultúru.
Katarína Hudecová

