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Přiznejme si: Jsme „čučkaři“ a „čučkaře“ si volíme
Pořád máme dojem, že svět je plný zaostalých zemí a národů. Přitom ti zaostalí a zaostávající jsme my. Ještě před
pár lety platilo Japonsko za zemi zaostalou, vyrábějící laciný šunt, zdevastovanou válkou o dvou atomových
úderech nemluvě. Dnes jejich průmysl ohrožuje i USA, vlaky šinkanzen s přesností na vteřiny konkurují úspěšně
rychlostí letecké dopravě, funguje tam doprava bez řidičů,.... Japonci klidně vyšlou kosmickou sondu na něco tak
nepatrného, jako je asteroid a seberou z jeho povrchu vzorky.
Čína je v našich očích a v očích bláznivých kalousků především cosi na úrovni Čingischána a pořád bychom ji chtěli
sekýrovat stran nějakých lidských práv, která nemáme ani u nás. A oni zatím jsou už druhou největší ekonomikou
světa, dokážou postavit vysokohorskou železnici na permafrostu až do Tibetu a při stavbě zajistit perfektní
zdravotní péči pro dělníky na stavbě, mrakodrapy, mosty přes moře,... Čína letí na odvrácenou stranu Měsíce a
vysílá odtamtud fotografie a další informace.
Prosím, dejme tomu, jsou to veliké země s velkým lidským potenciálem. Ale co takový Izrael? S osmi miliony lidí
je menší než my. Je prakticky permanentně ve válce a ze všech stran je mu od začátku novodobé existence
vyhrožováno zničením. Naši představitelé řeší jen to, jak s odpuštěním prožrat budoucnost všelijakými dávkami a
dárečky v duchu prvopočátků naivního táborského komunismu, třebas i na dluh našich dětí (to vše s kecy typu:
„Státní dluhy se neplatí“ a „Zdroje jsou“) a zlikvidovali jak zbrojní průmysl, tak akceschopnou armádu. Zatímco
Izraelci stačili za pár let své novodobě existence udělat z pouště kvetoucí zahradu, my s úspěchem děláme ze
„zemského ráje na pohled“ poušť, neschopni zrealizovat protipovodňová a současně zavlažovací zařízení. Zatímco
Izraelci posílají sondu s vozítkem na Měsíc, v podstatě jako soukromý projekt (pevně jim držím oba palce), my
nejsme schopni ani postavit a udržet v pořádku kus dálnice a na opravu kostela žebráme o evropskou dotaci, o
podobném financování dětských prolejzaček ani nemluvě. O izraelské tajné službě prakticky nikdo nic neví, ani,
kdo stojí v čele. Dokážou honit a likvidovat teroristy po celém světě. Naše BIS, „čučkaři par-excelence“, vydává
každoročně veřejnou zprávu (proč???) plnou frází a nedoložených podezření, a diví se, že jsou k smíchu.
Když pan prezident (s nímž ne ve všem souhlasím), řekne, že z krize se musíme proinvestovat, nebo nastolí vizi
(mimochodem pocházející už z dob Rakousko-Uherska) o průplavu Odra-Morava-Dunaj, sesypou se něj
„odborníci“, jakékoliv jiné a lepší odvážné vize neschopní (přitom Němci podobný průplav mají a toho našeho se
bojí jako konkurence).
Jsme prostě „čučkaři“ a „čučkaře“ máme v čele a zase si určitě nějaké zvolíme a dopřejeme jim plná korýtka. Vizi
budoucnosti však žádnou nemáme a asi nikdy mít nebudeme.

