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Marie Vacková 

A tak píšu na shledanou! 

Ahoj můj milý, ty můj zachránce, můj anděli, mé všechno. Já vím, již 

dlouho jsem se Ti neozvala tak, jak jsme byli domluvení. Já vím, 

udělala jsem za těch pár let opravdu moc chyb, a byla jsem za ně 

neskutečně potrestána, ale naštěstí jsem vyvázla živá a zdravá. Jenže 

také vím, že to není případ všech. Jsou těžké časy, ale ty byly i před 

pandemií. Cože? Že nevíš, o čem mluvím? Nech mě Ti to stručně 

vysvětlit, víš... 

Temné časy. Jsou to temné časy pro všechny, divím se, že sis nevšiml. 

Vlastně ano, já zapomněla, Ty se máš ze všech nejlépe. Tolik Ti 

závidím. Nejsi u toho, jak se všem boří životy, jak lidé přicházejí o své 

blízké, jak začínají ztrácet svou víru. Ještěže tu nejsi. Víš, svět 

navštívila katastrofa a lidé nejsou schopni se jí přizpůsobit. Kdyby ano, 

už mohlo vše dávno skončit. Jde o nemoc. Naštěstí mě se obloukem 

vyhýbá, ale to nemusí platit zítra. Nevědí, s čím si zahrávají. Nedokáží 

se vžít do situace těch, kteří ztratili své nejbližší. Třeba ani nemohli být 

u toho. No nezní to hrozně? Ty máš ten pohled třetí osoby, který 

bychom všichni tak moc potřebovali, tak řekni, co bys dělal Ty? Jak by 

ses zachoval? Jenže vždyť víš... 

Je to úplně jedno, co řekneš, jelikož si na Tvém tvrzení najde chybu 

vždy alespoň pár lidí. Dnes jsou všichni zaslepeni rouškou. Ačkoliv to 

nemůžou, někteří nejsou schopni si ji dát ani na nos, natož k očím. Jsou 

zaslepeni časem, jenž protéká každému mezi prsty. Jsou zaslepeni 

láskou ke svobodě. Ke svobodě v podobě koncertů, hospod a kina. 

Bohužel si nikdo už neuvědomuje to, o čem jsme se bavili minule. 

Pamatuješ? Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. 

Ale to se nevztahuje jen na nemoci a viry! To bych mohla vykládat do 

nekonečna. Já vlastně můžu. Píšu ti já. Už nezáleží na tom, zda si to 

přečteš. To je moje svoboda. Vidíš? Přesně to je ono. Svoboda slova. 

Žádná cenzura. Můžu říct svůj názor. A Tvá svoboda je zase v tom, zda 



si zvolíš mě vyposlechnout. Nechávám to na Tobě. Ale je slušností 

nechat člověka alespoň domluvit, víš? 

Svoboda je tolik kontroverzní téma, s něčím souhlasit nebudeš, znám 

Tě. Možná však změníš názor. Proč jsou i dnes lidé stíháni kvůli svému 

srdci? Vše vlastně začíná tam. Buď je špatně, koho si vybralo milovat, 

jakou barvu pleti má ten dotyčný člověk, jak smýšlí, jaké má vzdělání, 

jakého je vyznání. Kvůli čemu? Vždyť to tvoří tu krásu života! Každý 

je jedinečný. Lidé jsou rozdělováni na rasy, ačkoliv jsme si všichni tak 

podobní. Jsou rozdělováni dle sexuální orientace, ačkoliv žádná není ta 

správná, ta pravá. Dokonce se dělí podle jídla, které mají rádi, ačkoliv 

to nikomu neubližuje, kolikrát spíše naopak. Ano, já vím, někdo by 

mohl namítat, že tak je to už od pravěku. Jenže v pravěku muž vzal kyj, 

uhodil ženu do hlavy a prohlásil ji za manželku. Ale vlastně ano! To je 

něco úplně jiného, že? Není to pokrytecký? Řekni, třetí osobo! Pověz, 

jak na to pohlížejí tam u Vás? Jen se ptám, víš... 

Proč jsou dívky učené ke slušnosti, k oblékání si sukének, hraní si s 

panenkami? A chlapci mohou hrát střílečky, oblékat si roztrhané 

kalhoty a říkat z plna hrdla své názory? A proč jsou po tom všem dívky 

pro smích, když řeknou, že mají taky ty panenky rádi? Proč jsou dívky 

považovány za děsně husté, když si v pěti hrály s autíčky, ale chlapci 

nesměli vozit kočárek? Proč ženy mluví o mužské nechutnosti, ale 

jakmile voní více než ony, jsou hned homosexuální? Proč člověk, který 

váží třicet kilo i s postelí, může říct o svých chutích, ale ten s nadváhou 

nesmí mít oblíbený pokrm? Proč anorexie je naopak zlehčována a 

obezita se řeší vždy jako první? Proč jsou muži uctíváni za sex s dvaceti 

ženami, ale žena by byla lehkou děvou? Proč je muž trapný, když 

miluje jednu ženu celý život? Proč chlapec zase nesmí říct o své 

preferenci drobných žen, ale děvčata si mohou budoucího manžela 

vybírat dle výšky? Svět je tolik nespravedlivý a upírá nám všechny 

možné svobody. Jak je to možné? Sami jsme si ho vytvořili. A jediná 

spravedlnost je smrt. Všichni zemřou. Já, můj bratr, moje sestra, moje 

sousedka z dětství a bohužel i ta babička, která přecházela včera přes 



přechod. A hlavně. I Ty. Ty. Ty zemřeš se mnou. Až budu odpočítávat 

své poslední vteřiny na světě, budeš u mne. A to je ta jediná věc, na 

kterou se skutečně těším. Konečně budeme zase spolu, víš? 

Ano, já vím. Rozepsala jsem se, snad jsi uprostřed neusnul nudou. 

Nebo ses naopak probudil! Občas jsem byla až moc surová, uznávám, 

bohužel v tom to spočívá. Jsem svobodná a surová být mohu. Přečti si 

to klidně dvakrát, třikrát, čtyřikrát. Tolikrát, kolikrát bude potřeba pro 

to, abys mě pochopil. Ne každý by toho byl schopný. Proto to ale píšu 

Tobě, chápeš? Ty jsi můj a já tvá. Stál si při mně pokaždé, když byla 

největší potřeba. Podržel jsi mě. Jen Tobě já vážně věřím. Také je to 

jedna z mých svobod. Mohu věřit, komu chci a čemu chci. Ať jsi živý, 

mrtvý, nebo snad něco mezi tím? Vím to jen já a Ty. Každý někoho 

má. Někoho svého. A to je jediná svoboda, kterou mají všichni. 

Dokonce i Ty. Nebudu Tě už dlouho zdržovat, jen mi pověz jednu věc, 

je to už jen na Tobě. Komu napíšeš svůj dopis Ty?  

 

 


