
Dopis k narozeninám

Můj milý Luky, říká se, že čas je ten  nejlepší lékař na všechna trápení a bolesti. Může to tak 
na navenek působit, ale v hloubi duše to zůstane stále bolestivé. Ano, čas, kdyby se tak vrátil 
zpět, a ty jsi tu byl zase s námi. Nemohu se smířit s tím, že to, co se stalo, je nezvratná 
skutečnost. Je to bez tebe těžké, hodně těžké. Moc mi chybíš a snažím se tu prázdnotu a bolest
aspoň trošku zmírnit. Stále si prohlížím tvoje fotky a vzpomínám na všechno to, co jsme spolu
prožili. Když nastane chvíle, kdy se zdá, že už je to k nevydržení, pustím si video, vidím tě a 
slyším tvůj hlas. V ten moment se mi vybaví všechny tvoje výroky a cítím, jako bys mi byl 
blíž, skoro jako bys  byl tady se mnou.

Blíží se tvé  25. narozeniny a hlavou se mi honí myšlenka udělat něco výjimečného, něco, z 
čeho bys měl radost. Hm, radost, tu bys měl (a nejenom ty) kdybys tu byl s námi. Jenže tomu 
tak není. Smutek a veliká bolest mi nedovolují racionálně přemýšlet, takže vlastně ani 
pořádně  nevím, jak se to stalo, že jsem dostala  nápad  vytvořit fotoknihu, ve které by byl  
zachycen celý tvůj život včetně toho, co jsi měl rád. Tak doufám, že to zvládneme tak, aby to 
bylo dle mých představ.

Luky, nemohu opomenout se zmínit, že jsem dostala moc pěknou knížku. Její název je 
opravdu výstižný: „ Chci Ti říct, JSEM STÁLE S TEBOU.“

Velmi se mi líbí verše od A.A. Milneho, takže cituji:
                Slib mi, Pú, že na mě nikdy nezapomeneš,
                protože kdybych si myslel, že ano,
                nikdy bych tě neopustil.

Můj nejmilejší Lukášku, mám tě moc a moc ráda a děkuji Bohu za krásná léta strávená 
s tebou.
                                                   Tvoje milující mamka.





Je to pravda, i když se to nestalo.
Ken Kesey

Fejeton

Je to pravda, i když se to nestalo. Toliko oblíbená  fráze, hlavně u ženské části populace, je 
argumentem k potvrzení smyšleného příběhu. I když se druhá část tohoto citátu obvykle 
vynechává. Korunku tomu všemu nasazují mylné zprávy “neomylných “ žurnalistů.Stačí si 
zajít do míst, kde se shromažďuje větší tlupička lidí a vyslechnout si pár “zaručených” 
informací. Pro nezasvěcené dodávám, že oním oblíbeným konverzačním místem obvykle 
bývají obchody s levnými oděvy. Je však ještě lepší, když v oněch místech probíhají 
výprodeje. Řečeno matematickým jazykem zde platí přímá úměra - čím větší slevy, tím vyšší 
počet konverzace chtivých lidí.

A jak onu skupinku poznáte? Lehce. Uvidíme-li hlouček lidí seskupených kolem hlavního 
vypravěče,jenž máchá rukama jako by chtěl přeplavat kanál La Manche, našli jsme, co jsme 
hledali. Poté se stačí postavit do dostatečné blízkosti, aby vám nic neuniklo.
  
    Že se stal slavný umělec na stará kolena zaníceným potápěčem i když nikdy předtím do 
vody nevkročil? { Vyjma samozřejmě osobní hygienu}. Ano, byl to přece hlavní titulek v 
nedělním Třesku – Plesku.
   Nikdo se již nepídí dál do detailu.
A tak se  chudáci čtenáři nedoví, že slavný bard  spadl do vody z motorového člunu. To je 
Jedno. Byl ve vodě? Byl. A to nám stačí.
    
   Upravíme trochu fakta a lidé s radostí všemu uvěří. To jsou, dle mého názoru, myšlenky 
žurnalistů vyrukujících s nepravdivými informacemi. Nyní jsem trochu nastínil, kdo nejčastěji
bývá terčem všech “neomylných“ zpráv.  Jsou to celebrity pobírající horentní sumy. Nezajímá
nás, že popelář Horáček si ve 30 hraje s panenkami, ale když byl moderátor televize Zima 
přistižen s autíčky – to je jiná! Nebyla to autíčka, nýbrž auto. To je však detail, který nebude 
zmíněn.
     Právě onehdy stará paní Kelišová viděla přijíždět k domu našeho předního fotbalisty tři 
plné náklaďáky naložené zlatem a drahým kamením. Je to pravda? Ale ovšem, Vždyť před 
týdnem psali, že onen sportovec dostal přidáno. Tak proč by to nemohla být pravda? 
       Nedávno  byl v jedné televizní estrádě známý astrolog. Ten k úžasu všech přítomných 
vyrukoval s informací, že Elvis Presley žije v nějakém odlehlém klášteře v Americe. Fanoušci
krále rock´ n´ rollu teď již zcela jistě pročesávají všechny kostely ve Spojených státech a 
všechny duchovní podrobují náročné pěvecké zkoušce. Napadá mě dokonce i název pro tuto 
akci – Kostely hledají Superstar.
       Okurkovou sezónu žurnalisté bulvárních zpráv neznají. Stačí napsat zajímavý titulek, 
podpořit jej fotkou, jež vznikla za úplně jiných okolností než k jakým teď poslouží - a je 
vymalováno! Vesnické babky budou mít o čem štěbetat. Ale i pro nás to má jistá pozitiva. 
Jaká? Opět budeme svědky  rozvášněných hloučků a budeme se dobře bavit. Odposlech 
těchto skupinek je opravdu vynikající způsob, jak si zlepšit náladu.


