
       V Jindřichově dne 25. března 2015 

 

Milý Pavle,  

zdravím Tě po dlouhé době. 

Dnes Ti píšu o něčem, co mi už dlouho bloudí v myšlenkách. Ptáš se, co to je? Je to můj svět, 

ve kterém bych chtěla žít. Dá se říct, že je to můj sen, o který bych se s tebou chtěla podělit. 

Když se většinou řekne: „Představte si svůj vysněný svět!“ většina lidí už pluje ve svých 

myšlenkách a snech, které jim dávají jen to dobré. Šel bys i ty do svého světa, ve kterém není 

nic zlého? Myslím, že ano. Vždyť je kolem nás toho zla tolik, že se ani není čemu divit. Ale 

proč odstranit všechno zlo? Říká se, že vše zlé je pro něco dobré. Nemyslím tím vraždy, války, 

násilí a podobné nepříjemné věci. Ale určitě i tebe napadlo, že to jsou naše chyby, ze kterých 

se můžeme poučit. Každý z nás,a ty určitě taky, si tím minimálně jednou prošel. Ale nebýt 

toho,tak bychom se nikdy nad sebou nezamysleli a nepoučili se. Ptáš se, co je na tom tak 

špatné? Já myslím, že smyslem života je právě projít „zkouškami“, které nám život udělí, a je 

jen na nás, jak se jim postavíme. 

Možná jsi čekal, že ti budu psát o tom, jak v mém světě lítají jednorožci, koupu se v čokoládě 

a že na stromě roste cukrová vata. Proč by ne? Tvoji fantazii znám a vím, že ty už někde lítáš 

na drakovi, jenže to bych nebyla já, abych se nepozastavila nad problémy lidstva. 

Dost bylo zla.Můj vysněný život v mém vysněném světě je plný lásky, přátelství, míru a všech 

hezkých věcí. Zřejmě jako u všech ostatních. Přece jenom kolem nás je tolik věcí, kvůli 

kterým stojí za to žít. Zajímalo by mě, co tě zrovna napadlo? Jestli myslíš na to, jak jsou 

kolem tebe i dobří lidé, nebo na to, komu jsi třeba v nejbližší době udělal radost, nebo taky 

na to, jak ti dokázalo zpříjemnit den jen to, že svítilo slunce.... Je toho nekonečně moc,  

a proto je život tak nenahraditelný a každý člověk tak jedinečný. Většina věcí se odehrává 

v maličkostech. Nic není perfektní, ale ani být nemusí. A co ty? Jaký je tvůj svět? Doufám, že 

mi brzy o něm napíšeš. 

Pro dnešek se s tebou loučím. Měj se krásně. 

        S láskou Tvoje kamarádka Čaki 
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