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Aj tí, usadení v Prahe, Viedni i Pittsburgu,
ãi u protinoÏcov v Austrálii alebo Pretórii.
Sme národom, ktorého väã‰ina poslu‰ne
a skromne Ïije na vlastnom historickom
území. Sme skôr peciválovia ako dobyvatelia.
Zobudili nás iba v⁄zgajúce novembrové vráta,
keì nám otvorili tak˘ vysnívan˘ svet za
Ïeleznou oponou. 
Vyzbrojení majetoãkom kupónov˘ch kniÏiek
sme obsadili pláÏe Stredomoria a o tri t˘Ïd-
ne sme boli celí ‰Èastní, Ïe sme opäÈ doma.
Druhú vlnu ná‰ho zbohatnutia priniesli dlho-
pisy. LenÏe s poÏehnaním tejto vlády ich od
ºudí za babku vymámili nastrãení obchodníã-
kovia zlodejsk˘ch maklérskych spoloãností
z Kaimansk˘ch ostrovov. Takto získan˘ ob-
nos uÏ nám vystaãil iba na dvojt˘ÏdÀov˘
pláÏov˘ pobyt. Skromny majetok 40-roãného
totalitného strádania bol fuã. 
Nezúfajte, milí rodáci, za prepláÏovan˘m
majetkom. Tí ístí obchodníãkovia uÏ ponú-
kajú, Ïe vám poÏiãajú na ìal‰í, uÏ iba t˘Ïde-
n˘ pobyt na pláÏi. Nemáme ani kupóny ani
cenné papiere, ale máme e‰te strategické
vodné zdroje pod Îitn˘m ostrovom a vzácne
lesy na severe.
LáÏom-pláÏom, keì ich pre‰ustrujeme tak ºa-
húãko ako plynové rúry, telefónne linky
a elektrické drôty, neoplatí sa nám uÏ vracaÈ
domov. MôÏeme na jesennej pláÏi ostaÈ zbie-
raÈ európske odpadky a ãakaÈ na ostrovné
írske referendum, ãi nás uzná za kontinen-
tálnych Euópanov.   
V Oravskej Polhore uÏ udrú prvé mrazíky,
ale na vyºudnen˘ch pláÏach bude e‰te tep-
lúãko a plno voºn˘ch flekov. Nemusíme sa

obávaÈ aÏ tak veºmi ostrovanov, ktorí Bruselu
uÏ ustúpili v potratoch, Washingtonu chcú
zapredaÈ Európsky súd pre zloãiny proti ºud-
skosti a nám sa pokú‰ali predaÈ po záruke
havarujúce Hawky. 
Historicky aj kultúrne patríme do Európy, ãi
uÏ to Európania pobabrú, alebo opäÈ sa po...
Kostolík Svätého Jakuba len pár metrov
od pupka Európy v Kremnick˘ch baniach
je skromn˘, ale Spi‰ská kapitula uÏ patrí
k monumentom, ak˘mi sú Noterdam
v ParíÏi, Chrám svätého Petra v Ríme ãi
Chrám Vasilija BlaÏeného v Moskve. 
Nezúfajme, Ïe ná‰ premiér behá po
Manhattane v rumunskom triãku, prezident
núti uhladen˘ch monarchov
s lopatou vysádzaÈ nemecké
duby. Pod slovenskou
lipou Ïijú svorne v‰elija-
kí ºudia. Sú tak trochu
nacionalistami, tak
trochu bohabojn˘-
mi komunistami,
najnov‰ie sa hra-
jú na liberálov.
V‰etci v‰ak máme
neÏnú du‰u, ktorá
najviac pasuje toºko
omieºan˘m my‰lien-
kam humanizmu a de-
mokracie. 
V‰etko bude dobré, len pres-

taÀme posielaÈ do sveta vyjednávaãov
s predstavami blízkymi pastorálnej idyle pre-
dindustriálnej epochy. Rad‰ej nechajme
doma tieto smotánkové typy bez vtipu a dô-
vtipu vyrábaÈ kompromitujúce poºské ‰ifry
a iné menej ‰kodlivé intrigy. Osobné ambí-
cie figúrok, ktor˘ch vysnen˘m vrcholom
kariéry je politika, musia byÈ ustaviãne kon-
trolované, aby ne‰kodili Ïivotu normálnych
ºudí. O tom je aj skromn˘ projekt, teraz e‰te
iba vo va‰ich rukách. Bráni va‰e hodnoty viac
ako v‰etky vojenské kontingenty dohromady.  

NenaleÈte floskulám endokrínnych po-
behajov, ktorí nám z bruselsk˘ch v˘‰in pri-
chádzajú radiÈ, ão musíme a ão nesmieme.

Poznáte ich okamÏite podºa toho, ako
stratia glanc, keì príde reã na duchovn˘

obsah zjednocovania. Jednou
zo vzácnych chvíº, keì politici

hovoria pravdu, je, Ïe cesta do
Európy nebude cestou do raja.

Aby bola aspoÀ vesel‰ia, pri-
chádzame s t˘mto príspev-

kom v podobe EuroRohá-
ãa, ktor˘, dúfam, uÏ

zo zvyku máte dávno
prelistovan˘ odzadu

skôr, neÏ ste sa
prepracovali aÏ
sem.
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Milí rodáci,

RUDY THIJS, BRUSEL, BELGICKO

KOLOMAN  LE··O


