Kudy z toho ven?!
V novinách mě zaujaly v poslední době opravdu jenom dvě kauzy. Ne proto, že by šlo o spravedlivý
rozsudek nad zločinci, nýbrž pro svou kafkovskou absurditu.
Tou první je odsouzení Romana Týce, což je pseudonym umělce ze sdružení ZTOHOVEN, který
dostal 60 dní vězení. Trestán je proto, že odmítl zaplatit pokutu 60 tisíc, přičemž už zaplatil 80 tisíc
za „poškozování cizí věci“. Tak alespoň byla posouzena skutečnost, že umělec v Praze asi v padesáti
případech vyměnil sklíčka semaforů pro chodce, aniž by ohrozil jejich funkčnost. Sklíčka byla vtipná
– čůrající chodec, maminka s holčičkou, ale také třeba chodec-oběšenec… Osobně lituji, že jsem
oživení semaforů mohl vidět pouze na fotografiích. Za absurdní považuji nejen rozsudek, nýbrž i to,
že recesistická akce proběhla už v roce 2007 a její aktér má nastoupit do vězení v letošním roce.
Z Romana Týce naše soudy udělaly „vandala a zločince“, který zaslouží „zavřít za mříže a
převychovat“.
Druhou pak je skutečnost, že v Olomouci manželka někdejšího politického prominenta, jak uvádějí
média, odsoudila řidiče autobusu Romana Smetanu, který v roce 2010 fixou vylepšil snad 30
plakátků politických stran. (Sama se dotyčná ke kauze prý vyjádřila v tom smyslu, že v tom nevidí
střet zájmů. Sic!) Stručně řečeno, onen řidič udělal normální klukovinu, za kterou by kdekterý školák
dostal nanejvýš pár facek. Obličejům politiků domaloval tykadla a vousy, navíc k předvolebním
heslům dopsal to, co si řada lidí o mnohých politicích beztak myslí: zloději, lháři a korupčníci.
Hlupáci ho zažalovali, místo, aby mu poděkovali, že se na předvolební bláboly někdo podíval a
alespoň se od srdce zasmál… (Nehledě k tomu, že předvolební kampaně politiků jsou placeny
z našich daní, nikoli z jejich vlastních kapes!) A tak postižený řidič zaplatil pokutu 15,5 tisíc za
poškozování cizí věci, ale zároveň odmítl vykonat 100 hodin veřejných prací. Jako alternativní trest
tedy dostane 100 dní kriminálu. Zřejmě i on je pro společnost „nebezpečný“ a je „nutné ho
převychovat“.
Zdá se, že si současná politická koruptokracie (pardon, chtěl jsem vlastně napsat garnitura) díky
nesmyslným kauzám vytvořila dva vězně svědomí. Ti se prohřešili tím, že jen poněkud
nonkonformně vyjádřili své chápání svobody projevu, aniž by přitom někomu způsobili vážnou
škodu. Tato absurdita vynikne o to víc, že po ulicích našich měst nadále pobíhají skuteční
kriminálníci – násilníci, vrazi, zloději, korupčníci a mafiáni… A nikoho ze zodpovědných to, zdá se,
příliš nevzrušuje.
S chutí nyní použiji jinotaj skrytý v názvu výše uvedeného uměleckého sdružení. Svým prostým
selským rozumem odhaduji, že jistí lidé, kteří zodpovídají za vytváření, výklad a dodržování zákonů
v této zemi, mají v hlavě možná nejspíš to, co vznikne v okamžiku, kdy ten zvukomalebný název
vyslovíte s mírným přebreptem…
Čekám, která potrefená husa otevře svůj zobák.
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