Pro nechci v Brn Havlovu ulici
Zpravodaj M Brno-st ed informoval o nápadu pojmenovat n jakou ulici v Brn po bývalém
prezidentovi Havlovi. A tak jsem si v duchu biblického: „Ne podle slov – podle in poznáte
ho“ osv žil Havl v projev z roku 1989, kdy mu ješt v il a tleskal celý národ a zkusil
porovnat to, co tehdy íkal s tím, co se pak dálo:
Komunisté vás budou strašit nezam stnaností, není to pravda, ni eho se nebojte...
600.000 nezam stnaných se nebojí…
Dvacet let tvrdila oficiální propaganda…, …že chci být majitelem r zných podnik …
Vždy tu Lucernu hned prodal Chemapolu, tak co, ne…
Slibuji vám, že funkci prezidenta vezmu na jedno volební období…
Jedno nebo t i období, vždy je to jedno…
Žádné lepší potraviny i nemocnice nesmí být výsadou mocných, ale musí být nabídnuty
m, kte í je nejvíce pot ebují…
Ano, to vidíme na každém kroku…
Jsou lidé, kte í kalí vodu a panika í, že se bude zdražovat. Dávejte si na n pozor!...
Dáváme! Proto voda stojí jen 100x víc jak p ed p evratem…
Již nikdy do žádného paktu nep jdeme…
Jenom do NATO, zato jsme dali sv tu termín „humanitárnímu bombardování“ našich
historických jugoslávských p átel…
Žádné gigantické zdražování nebo dokonce nezam stnanost, jak to paniká i systematicky
ší í, nic takového nep ipravujeme…
nezam stnaní nepanika í – jsou jenom zoufalí…
Havel samoz ejm nemohl úpln za všechno nedobré co se od jeho projevu událo. Ale m l a
musel v t o co ve skute nosti jde, hájit eské ne cizí a nadnárodní zájmy, m l konat. a když
konat nemohl, pak estn odejít.
A proto nechci v Brn Havlovu ulici. A nechci ani ulici Klausovu, Zemanovu ani t eba
Vysko ovu…
Mají-li n kte í brn nští um lci nebo jiné zájmové skupiny - pokud ovšem nejsou podporováni
z ve ejných pen z a n jaká ulice jim pat í! – o uct ní Václava Havla tímto zp sobem zájem,
budiž, je to jejich v c. Ale pro by o tom m la být po ádána anketa opakovaná tolikrát dokud
ob ané nepochopí, že mají hlasovat ANO? Pro ?
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