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Byl jsem týden v Alpách, ÄŒechÅ¯ tam bylo opravdu hodnÄ› - a tak jsem trochu z povzdálí a jindy zblízka pozoroval mladou
generaci ÄŒechÅ¯, kterých bylo v&scaron;ude kolem víc neÅ¾ ItalÅ¯. Nikdy jsem si nedÄ›lal Å¾ádné iluze o na&scaron;í povaz
ale i tak trpím jiÅ¾ jen pozorováním toho, co se dÄ›je v ÄŒR kaÅ¾dým dnem. Ale to, co ÄŒe&scaron;i pÅ™edvádÄ›jí za hranic
proti tomu témÄ›Å™ apokalyptické.
ÄŒlovÄ›k má jen jedinou touhu - úplnÄ› se oddÄ›lit a nedát na sobÄ› znát svÅ¯j pÅ¯vod. LidiÄ•ky z ÄŒR se radují, jak okr
pokladní u lanovky o 90 eur a po mé poznámce, jestli jim nepÅ™ipadá blbé, Å¾e ta sleÄ•na to veÄ•er zaplatí ze svého, na
mne vrhají soucitnÄ› pohledy jak na úplnÄ› retardovaného. Jiní zas vykládají s hrdinstvím v du&scaron;i, jak nÄ›kde u
hospody na svahu "na&scaron;li" moc pÄ›knÄ› lyÅ¾e, o které se zjevnÄ› nikdo nehlásil - " ale kdyÅ¾ se k nim nikdo nemÄ›l, tak
co, ne"?
A spousty a spousty dal&scaron;ích podobných pÅ™íbÄ›hÅ¯, kterým si dokazují, jaký je západní Ä•lovíÄ•ek blbý, kd
svoje vÄ›ci zabezpeÄ•it a jak tedy zde "chytrý" ÄŒecháÄ•ek v&scaron;echny pÅ™eveze, protoÅ¾e co není zamÄ•eno, pÅ™ipou
to poÅ™ádnÄ›), je vlastnÄ› nabídnuto k volné výmÄ›nÄ› majitele. Místo odpoÄ•inku na dovolené je mi na blití. Jezdím do Alp lyÅ
kaÅ¾dý rok, ale takovou koncentraci Ä•eského fenoménu v jeho plnÄ› nahotÄ› jsem je&scaron;tÄ› nezaÅ¾il. ZÄ•ásti to bylo tím,
jsem se dÅ™íve zámÄ›rnÄ› ubytovával ve Ä•tyÅ™hvÄ›zdiÄ•kovém hotelu, kam ÄŒe&scaron;i nepáchli. Nejsem snob ani zboha
druhou stranu ani sociální pÅ™ípad a tak mi tÄ›ch 30 euro za noc navíc stalo za to, abych se na nÄ› nemusel koukat po celou
dovolenou. Letos v onom hotelu mÄ›li plnÄ› obsazeno a tak jsem bydlel ve tÅ™íhvÄ›zdiÄ•kovém, který byl plný Ä•eských a polsk
nenaÅ¾rancÅ¯. Katastrofa, jinak se to opravdu nedá napsat.
V dobÄ› nynÄ›j&scaron;í tzv. ekonomické krize nevidíte nikde
moc turistÅ¯ ze západní Evropy, zato jsou alpská rekreaÄ•ní stÅ™ediska na prasknutí plná ÄŒechÅ¯ a PolákÅ¯, kteÅ™í jen
koukají, co by kde ukradli, byÅ¥ mi vrtá hlavou, kde na takovou dovolenou, pÅ™i svém trvalém pláÄ•i a naÅ™íkání na krizi a
vlastní chudobu, berou. Kradení je snad Ä•eské nacionální stigma. Nejhor&scaron;í v&scaron;ak je, Å¾e tÄ›m lidem to tak
pÅ™ipadá úplnÄ› normální a kohokoliv uvaÅ¾ujícího jinak, mají za"slabomyslné". Nejsem &scaron;karohlíd, ale ta lidská
malost je neuvÄ›Å™itelná a je to ona, která se vÅ¾dy postaví do cesty jakékoliv zmÄ›nÄ› smÄ›rem k lep&scaron;ímu, k civilizac
Å˜íkám obecnÄ› k civilizaci, protoÅ¾e nikde na svÄ›tÄ›, i v tÄ›ch nejchud&scaron;ích koutech Afriky nebo Filipín, jsem nevidÄ›l mezi tÄ›mi nejchud&scaron;ími a nejuboÅ¾ej&scaron;ími lidmi - tolik nenávisti, zloby, potÅ™eby tÄ›Å¾it z druhého a tolik neúcty
k hodnotám; kromÄ› uspokojení vlastního jícnu na cizí úÄ•et, jako je mezi ÄŒechy. To je to, co opravdoví chudáci ve tÅ™etích
zemích neznají.
A tak mám o kolébku na&scaron;í civilizace doopravdy strach. Západní Evropu se budou snaÅ¾it udÄ›lat
sobÄ› podobnou, protoÅ¾e "nebát se a nekrást" je pÅ™eci trapné a "dnes se nenosí". Jak to zastavit? Nevím, uÅ¾ to asi nejde.
Jak tomu Ä•elit? Výchovou? Kdo ji bude dÄ›lat, kdyÅ¾ novou generaci vychovávají rodiÄ•e, kteÅ™í jsou barbary, zlodÄ›ji a býva
politickými prostituty? Xaver Bláha
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