
Slečno, co jste vlastně zač? 

Před dvaceti lety se na našem území zrodila demokracie. Malý Mesiáš v plenkách s nudlí u 
nosu, jenž měl zachránit český národ. Většina z těch, jenž ho vítala cinkotem klíčů věřila v 
jeho magické schopnosti, těšila se, až nad shnilou mrtvolou obra Bolševika vytáhne 
kouzelnou hůlku a spasí nás před vším zlým a rudým. Roztomilé děťátko, obdařené 
zázračným jménem Demokracie, se však sotva učilo několik málo jednoduchých slov a přímo 
rozkošně se smálo těm šaškům, kteří okolo něj pobíhali a čekali na zázraky. Ten komický 
obraz si samozřejmě pečlivě uchovala v paměti, každý se přeci nejvíce vyžívá ve 
vzpomínkách na největší a nejméně zasloužené pocty. Čas však šel dál a naše miminko rostlo, 
přestávalo být plešaté, bezzubé a celé poslintané. Okolní svět si tedy logicky začal více a více 
nárokovat právo na zázrak, jenž ho spasí. A žádné svižné mávnutí kouzelného proutku stále 
nepřicházelo. Nikdo však nepochyboval, že ten zázrak přijde a bohatě vyváží všechno to 
otravné čekání a nepohodlný život zázrakem dosud nezasažený. Pak však Demokracie přišla 
do puberty, a jak už to na tom světě chodí, všichni ji najednou přestali věřit. Tvářili se, jakože 
jí neznají, snažili se jí všemožně omezovat a byli si najednou zcela jistí, že jsou mnohem 
moudřejší než ona. Avšak stále nikdo nechtěl hodit to nebohé nemohoucí dítě ze skály jako 
kdysi ti přísní otcové ve Spartě. Demokracie za chvilku oslaví své druhé kulaté narozeniny, 
dvacetiny. Už se z ní definitivně stává dospělá žena, která se jen tak měnit nebude. Je tedy na 
čase ji zhodnotit. Je to skrz naskrz špinavá, smradlavá narkomanka, válející se ve stavu 
totálního nevědomí na smetišti dějin? Nebo jen mladá, ambiciózní, uvědomělá dáma pevných 
morálních zásad snažící se prosadit v krutém,nespravedlivém světě, který jí nic nepřeje? 
Hodíme jí ze skály nebo se jí pokusíme pomoci? 
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