
Čtení černobílého tisku zlepšuje zrak 

Jako teenager si myslím, že jen já mám pravdu a ostatní že ne. Alespoň to mi říká babička a 
myslím, že má docela i pravdu. S tímto užitečným axiomem mi tedy dovolte zkritizovat různé 
vládní systémy, lidskou naivitu, no prostě všechno, co půjde. Víte, za dějiny lidstva se v 
různorodých formách vedení, ať už moderního státu či primitivních uskupeních, jen málokdy 
objevil poznatek logického myšlení a nesobeckosti. A i dnes, přestože dnešní vládní systémy 
označujeme jako ty nejvyspělejší, nejspravedlivější a nejsvobodnější, co by kdy mohly 
existovat, na tom vláda není o moc lépe. Změnit systém nechceme, to přece nejde, systém je 
skvělý, jen teď vůbec nefunguje. Anarchii a monarchii nikdy, ty jsou jasná zla. Naše zákony, 
ty jsou víceméně správné, i přes jistou úroveň korupce -- nezabíjet, netýrat, tedy kromě 
jakýchkoli zvířat k jakémukoli účelu a kromě "zlých" teroristů a trestanců, někdy prostě 
kromě těch, které nemáme rádi, nekouřit, nepít, protože to zabíjí, tedy dokud nejste dostatečně 
staří -- tehdy už sjíždíte do deprese a pomalu umíráte, musíte si vychutnat poslední doušky 
života, proto se to od jistého věku dá tolerovat. Drogy jsou moc škodlivé, ty nesmíme, i když 
vlastně dnes díky různorodým průzkumům je škodlivé všechno. Dnes se vůbec pořád staráme 
o to, co označit jako škodlivé a co ne. Zubaři dnes doporučují jen ty větší výrobce žvýkaček, 
zato každý několik, podobně jako dříve cigarety. Titulní stránka deníku Metro vypráví, pod 
chytře nazvanou organizací Opavii "Hnutí za dobrou snídani", o tom jak sušenky od firmy 
Opavia jsou zdravé, přestože vlákniny, kterou se výrobek pyšní, obsahují asi stejně hodně 
jako všední rohlík a cukru a tuku je tu obrovský nadbytek. Člověk si z toho vždy něco vezme 
za pravdu, pak poučuje ostatní. Až mockrát mi nějaký starší dospělý vysvětloval, co je pro mě 
dobré, bez ponětí o tom proč a jak. Takhle to bude asi vždy. Nezáleží tolik na tom, kdo nám 
vládne a jak, ale jen na tom, kdo ovládá všechny média. Jen ty nám napoví, co si myslet a 
proč. A my jim vždy ochotně uvěříme. 
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