
základna v zemi srabů
*y e dvacátént století nánt.ř_
i to všechno pořád prochá-
í zelo.

za druhé světové vál-
ky z nás několik tisíc odvážných,
a zejnréna zdaíilý atentát na zastu-
pujícího říšského protektora' Heyd-
richa udělaly národ hrdinů, přestó-
že většina Čechů po dobu války v
klidu pracovala pro blaho své i pro
blaho třetí říše. A ty tisíce hrdinů
snadno píevážila početná armáda
udavačů.

podobně se komunistickému
puči otevřeně postavilajen hrstka
těch nej uvědomělej ších, pňčemž
máme dodnes problém nazvat je-
jich tehdejší ozbrojený odpor hr-
dinstvím. v době normalizace se

p;k icleologie ricirápaiirióho a' porrč,
kud bezpáteřního přežívání stala '

obecně uznávanou životní filozo-
fií. Antichartistů se v každém oka-
mžiku našlo řádově vic lež chartis-
tu. A troufám si odhadnout, že de,
vadesát procent občanů té doby
vnímalo kapitalismus jako cosi ne-
gativního a přežilého. Na Západě
jsme obdivovali především přeplně-
nérultv obchodů.

Poion-i přišla sametová revoluce.
která rozhýbala dar,;,, or,šem kvů]i

Hydepark
Martin Vopěnka

spisovatet a nakladatel
Česká povaha, toje neochota
cokoliv obětovat, lavírování,

lyčkávání, zatímco riskují jiní.

Položilijsme si otázku, jak bude
vypadat svět, ve kterém se všichni
zachovají jako my? Našlo by se
v něm nrísto, kam by se vojenské
systémy budované na obranu svo-
bodného světa daly umístit?

Určitě ne.
Takové místo, proti kterému ne-

bude nikdo protestovat, se najdeje-
dině v diktaturách, kde se stát obča
nů na nic neptá. V tom případě
ovšem nepůjdejen o obranné systé
my. Diktatury, když už se dají do
stavby čehokoli vojenského, nemys
líjen na svoji obranu.

§ejsem naivní,

j

x,\

okrajol,ému a poněkud scestnému
iliwLi, u ,,'.,;l1 ci, .;iLi.]cl'',ťr, l si'Č',

v nás zase jednou uviděl fudiny. , jen ušlechtilé pohnutky. Nemám
A tak se naše pravá povaha světu , rád armádu a prostředky na zbroje

ukáže možná až teď - skze naše ní bych mnohem radši investoval
rozhořčené,,ne" americkým rada- : ve prospěch ekologických technoli
rum. České sobectví - naše neocho- , gií. Rád bych o projektu radarové
ta cokoliv obětovat, naše lavírování , zakladny věděl víc, abych mohl
mezi Západem a Východem zodpovědně posoudit naléhavost
(co kdybv se soudruh Putin náho- americké výzvy.
dou rozzlobil?), naše vyčkávání, za- Ale stydím se za hysterickou, n

tímco v přqdních liniích riskujíjiní - l,ěgně odmítavou a kornunistickot

- to všechno zůstává neCílnou sou- rninulostí poznanlenanou reakci r,ť., ž,
5In},Lecnu.částí c:eské nárcrdní povahy.
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PCZIÝBJTE PRiVDU
CIT,{,T:
Jsou takzvaně chytří lidé, gbylré_lésqiy_š1_1etsgyé
ge}é_zggě, kteř í,- zaclnéze jí šě-vEemí-rásadgmi-jáEo-9
toalelním papírenn, neberou sí k srdcl žádný s}lb,at
už ho dali či dosta}í, a spojí se nebo zradt každého
podle toho, kdy a jak se jlm to hodÍ.
Nedá se jim věřtt a nevěří nakonec anl sobě samým.
Zókei,ně bodnou člověka do zad ve chvílí, kdy se s
n írn ob j ímal í, hůř než tzv. poslední podkoní.
ir nedá, se věřít že by §e nohli změnlt k lepšímu.Mo-
hou být jen silněJší nebc slabší.Ve skutečnostl Jsouschopni okrást a znlčit celý svět, Jen aby bylí o
pětník bohatš í. .,\ př,itom totéž říka j í o svých soupe-
říclr a protlvnících, trouťa;ií §1 jen na slabé a ngd-
bíhají si}ným.

Je to vysIovení, dotýkající se vpravdš nejpřípadně-jí 11dí v zemí zdeJší, y_!9u!_nérqde_Qeqbůl Jejtch
Í.", . "pravda" skutóe nóu-§rářcióú-ied-JIZ-ňení v- žác]-
nérn pi,ípirc]ě. 

ýXť,tM"ď.*|v-
rtečnou-ňiánoóú-téč JIž ňení v žád-

ýůI"q(ot;iu- Ia,ir
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