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Není nad správnÄ› podané ekologické zdÅ¯vodnÄ›ní.... TÅ™ídÄ›ný odpad, nepouÅ¾ívání prostÅ™edkÅ¯, které jsou testované n
zvíÅ™atech, peÄ•livé studování nálepek na potravinách. A dal&scaron;í a dal&scaron;í. Ov&scaron;em, ne kaÅ¾dý, kterému se
vysvÄ›tlování dostane, si má moÅ¾nost sly&scaron;ené zapamatovat... Ale kdyÅ¾ jsme u toho - jací jste "ekologové" vy?

OD PAPÍRKU K MOCENSKÉMU POJETÍ SVÄšTA
StaÄ•í odhodit svÅ¯j první papírek... Jednou se mÄ› v baru zeptal znám
pábitel po sedmém martini: ,,Jak to udÄ›lat, aby nebyl na svÄ›tÄ› takový bordel?" a myslel tím patrnÄ› nepoctivost lidí, násilí,
války... "V&scaron;echno zaÄ•ne klapat, aÅ¾ lidé pÅ™estanou odhazovat odpadky, kde se jim zlíbí," Å™ekl jsem a myslel to
smrtelnÄ› váÅ¾nÄ›, i kdyÅ¾ na mÄ› pábitel mÅ¾oural, jako bych to byl já, který mírnÄ› pÅ™ebral.
Nevím, jak kde, ale v Ost
jen minimum míst, která nehyzdí pohozené petláhve, staré koberce, od velké potÅ™eby zmazaný denní tisk, psí
extrementy, kousek dál stÅ™epy od nezálohovaných fla&scaron;ek, obaly od mléka, su&scaron;enek a burákÅ¯ Ä•i pouÅ¾ité
hygienické vloÅ¾ky... Chodím tím odpudivým nepoÅ™ádkem a snaÅ¾ím si pÅ™edstavit, jak asi vypadá ten lump, jenÅ¾ bez st
vnitÅ™ní morálky a lidských zábran odhodí cokoliv kdekoliv. A tÄ›ch nedopalkÅ¯ cigaret. NaÄ• jsou popelnice Ä•i odpadkové
ko&scaron;e? ZÅ™ejmÄ› nejsou dneska ,in´.
,,To myslí&scaron; váÅ¾nÄ›, Å¾e na poÄ•átku kriminality je jen pitomé odhazo
odpadkÅ¯?" podíval se na mÄ› pábitel svým kalným zrakem, jakoby mÄ›l pÅ™ed sebou MarÅ¥ana.
"NapÅ™ed se Ä•lovíÄ•ek
ne&scaron;títí odhodit kousek papírku od Ä•okolády, pak vyroste, zaÄ•ne házet pivní láhve z oken a tajnÄ› tvoÅ™it nelegální
skládky, zavonÄ›jí mu peníze a dá se do pa&scaron;ování jedovaného odpadu, drog, topných olejÅ¯ Ä•i kradených aut a lidí. A
to uÅ¾ je organizovaný zloÄ•in, v nÄ›mÅ¾ se nikdo nezastaví pÅ™ed niÄ•ím. Ani pÅ™ed mocenským pojetím svÄ›ta, tedy pato
posedlostí vést války..." skonÄ•il jsem zÅ™ejmÄ› pÅ™íli&scaron; dlouhý monolog, jelikoÅ¾ mÅ¯j pábitel mezitím usnul u baru na
nedopitým osmým martini bez oliv.
KdyÅ¾ se probral, potácivÄ› vy&scaron;el pÅ™ed hospÅ¯dku, obrátil se ke zdi domÅ¯, ab
se vymoÄ•il. PÅ™itom odhodil nedokouÅ™ený doutník a &scaron;piÄ•kou boty ho roz&scaron;lápl. ,,To abych nezapálil tÅ™etí
svÄ›tovou..." &scaron;kytl a sáhl do kapsiÄ•ky u ko&scaron;ile, vytáhl prázdnou krabiÄ•ku od doutníkÅ¯, na&scaron;tvanÄ› ji
skrÄ•il a odhodil za sebe... ,,A teÄ• bych nejrad&scaron;i nÄ›komu rozbil drÅ¾ku...!" potácivÄ› a výhruÅ¾nÄ› zároveÅˆ se kolem
rozhlédl.
Pochopil jsem, Å¾e svÄ›t s takovou nezmÄ›ním a mám na Ä•ase se odebrat k domovu...
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