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Vědomi si toho, že náš společný zájem o automobily značky SAAB je 
také projevem společně sdílených hodnot a vzhledem k tomu, jak moc 
se mění svět kolem nás, chceme upozornit i ostatní, že o něco 
přicházíme.  
 
Nechceme proti ničemu protestovat a nechceme kohokoliv jiného 
posuzovat podle nás samých. Ale musíme se ozvat ve chvílích, jako je 
tato.  
 
Jde zde opravdu jen o konec jednoho výrobce automobilu? Jen o to, že 
zrovna naše automobily jsou produktem neživotaschopné firmy? 
Domníváme se, že určitě ne, protože, kdyby tomu tak bylo, nesešlo by 
se tolik lidí v tolika městech. SAAB je pak jen jakýsi symbol. Symbol 
touhy po originalitě, symbol snahy odolat tlaku uniformity dnešního 
světa a určitě také symbol toho, že každý má právo mít rad něco, co 
ostatní považují za spotřební zboží. 
Rozhlédněme se kolem sebe. Všude uvidíme důkazy odcizeni se jeden 
druhému a nadvládu spěchu konzumní společnosti. Buďte takoví, 
pokud vám to vyhovuje, ale buďte prosím tolerantní i k nám, kteří 
očekáváme od svých životů i něco jiného. 
Jistě, naše snaha povýšit pouhý krach jedné továrny na tragedii a 
zánik lidských hodnot může působit směsně. Ale pro nás je to příklad, 
příklad z celé řady dalších. Pro jiné možná příklad banální a nedůležitý. 
Ale podívejte se kolem sebe a takových příkladů najdete spousty. 
Proto tě, mile lidstvo, žádáme o toto:  
Nepodléhej konzumu a nedopusť, aby se veškeré lidské jednání 
zaměřilo pouze na výkon a zisk a nebralo v potaz mnohem trvalejší 
hodnoty, jako je například vztah k ostatním lidem, ale i věcem. Nech 
nám, bláhovým idealistům, možnost upínat se k sentimentálním 
symbolům. Nedopusť prosím, aby se z našich životů vytratila originalita 
a možnost se lišit.  
 
Za to ti my můžeme slíbit, že tak, jako jazyk stále naráží na vykotlaný 
zub, budeme se my snažit odmítat šeď průměrnosti a dbát na to, abys 
bylo pestrobarevné, zajímavé a vždy veselé. 
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