Mé dojmy z momentálního konce světa, z apokalypsy Z
Ostrovtip | 30.7.2018 @ 16.00
Letos nebudou žádné perličky, žádný smír a žádná vstřícnost, nýbrž oheň a síra, neboť konec světa nastává a odpadlictví
nabývá na síle, vzdouvá se jak tsunami na obzoru. Jsem rozezlený a deprimovaný, jak se mi nic nedaří, kopu kolem sebe jak
zlobivé dítě a doufám, že ty to schytáš taky. „Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche kontakt mit Idioten,“ řekl Einstein,
když zešedivěl. A vskutku, cítím se být stresován nadmíru, a to nejen během semestru. Jak prožívají konec světa jiní nám
prozradí prorocké úryvky z několika vybraných hitů.

(1) Takto jej prožívají vedoucí mládeže
Všechno je tu boží
všechno jde ti líp když jsi týmový hráč
všechno je tu boží
tak teď žít chcem sen náš

Sorry jako, ale ne. Vůbec nic tu není boží. Jste klauni generace Z, generace zabedněnců, zbabělců, zoufalců, ztroskotanců,
intelektuálních zombies, zevlů a nic s tím neděláte.

(2) Takto jej prožívají ti, kdo něco řekli
Kdo si nechce hubu spálit
stará pravda zní to každej ví
musí mlčet a nebo chválit
kdo to nechápe ten si za to může sám

No comment.

(3) Takto jej prožívají čtenáři Sergeje Miháľa
You can’t bring me down
Already had my life turned upside down
I ride a downward spiral round and round
But I keep flying, I keep fighting
You won’t ever bring me down

Je jedno, jak trpělivě či prudce, precizně či lidově vysvětlíte, že je kniha Vytržení fakticky i teologicky úplným úletem a
falešným učením. Jsou zde totiž Danka, Hana, Ivana, Hynek, Jerry, Lenka a dokonce i Gina, kteří mají prostě svůj vlastní
postfaktický názor. Nikdo z nich samozřejmě nerozumí ani knize, ani recenzi, ale tu návykovou zkušenost sektářského
poblouznění prostě cosi jako kritická úvaha nemůže nahradit.
Odpočet do okamžiku vytržení můžete sledovat zde.

(4) Takto jej prožívá zdravý rozum
Fundamentalisté by tomu měli věřit podobně, vždyť Bible o zakřivení Země vůbec nehovoří. Vizte toto video např. v čase
41:50, vizte počiny Philipa Stallingse a vizte Facebookovou stránku Boží svět věrně dle Bible. Pokud si myslíte, že nikdo
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přeci nemůže věřit, že Země je placatá, velmi jste se mýlili. Může. Zvláště generace Z bude k tomuto trapasu náchylná,
neboť její mozky zplacatěly čuměním na tupou plochu digitálního zařízení. Je to generace Instagramu, totiž generace
instantně gramotná ve všem a zásadně negramotná v čemkoli.

(5) Takto jej prožívá kult stanleyovcí
Hit nesmí bejt dlouhej, musí bejt akorát krátkej
musí tam bejt refrén, musí bejt návykovej
text moc prostě neřeš, musí to bejt sexy
však só lidi hlópí a nechceš umřít chudej!

Kapela Poletíme? potřebuje hit. Jejich údajní hudební producenti dobře pochopili, oč vlastně dneska běží.

(6) Takto jej prožívají jejich následovníci
Žel generace Z je ke klonování nevhodným materiálem. Degenerace postoupila příliš daleko.

(7) A takto jejich oběti
(8) Kdo jste se ještě neurazili
jste pravděpodobně něco nepochopili. Vraťte se na začátek. Mé poslední slovo je:

https://selah.cz/ostrovtip/me-dojmy-z-momentalniho-konce-sveta/
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