
                                          Lukáš Najsar   3.3.1986 - 29.9.2009

Můj milý Lukášku, pokud mě teď seshora vidíš, tak určitě víš,  že den co den, hodinu 

co hodinu, stále na Tebe myslím a budu až do konce svého života.   

         

Tak málo stačilo, a vše se rázem změnilo. Jako bych si dost dobře neuvědomovala, že 

tu se mnou už nejsi. Pořád Tě všude vyhlížím, cítím prázdnotu, moc mi chybíš. Slzy se mi 

derou do očí a odněkud zdáli jako bych slyšela Tvůj hlas: „ Mami nebuď pesimista.“

Promítám si celý Tvůj krátký život. Nejhezčí den v mém životě - Tvé narození, 

předškolní i školní léta a dospělost.

Od mala jsi byl dítě všestranných zájmů.Tvoji nejoblíbenější hračkou byly stavebnice 

Lego a modely  kolejiště vláčků. Pokud sis model vytvořil zcela sám, měl jsi z něj velkou 

radost a také tě to motivovalo k další činnosti. Naše společné procházky často směřovaly na 

nádraží, protože Tě  zajímalo dění na železnici, ale hlavně lokomotivy a koleje. 

Tvá školní léta probíhala bez problémů. Po celou školní docházku jsi prospíval  

s vyznamenáním, takže rozhodnutí, že budeš ve studiu pokračovat, bylo určitě správné. 

Jelikož jsi vynikal v jazycích, (zúčastňoval ses a také často vyhrával soutěže, hlavně v 

anglickém jazyce), směřovalo Tvé další studium humanitním směrem, a to na jazykovém 

gymnáziu. Rád a hodně jsi četl a také pěkně psal. Na webových stránkách se objevily Tvoje 

recenze her. Některé Tvé články zveřejnil studentský časopis  severomoravských škol a 

gymnazií Scarabeus. Tvá práce v redakci byla přínosná zvláště pro sekci zpravodajství a 

publicistiky. V oblasti zpravodajství Tě nejvíce uchvátilo to sportovní. Fandil jsi zámořské 

NHL - týmu Philadelphia Flayers.

Studium na vysoké škole, ale i Tvůj mladý život ukončil člověk, který vlastně změnil 

životy i nám všem, kteří Tě máme rádi.

Určitě jsi nám toho chtěl ještě tolik říci. Odešel jsi – a co je nejbolestivější – bez 

rozloučení.

Lukášku, mám Tě moc ráda a diky Bohu za léta strávená s Tebou.

Doufám, že to vidíš stejně, a až se spolu jednou  tam nahoře setkáme, mohli bychom 

pokračovat v tom, co jsme zde nestihli.

                                                                                Tvoje milující matka.
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