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Všichni máme ideál, který hledáme.
Hledáme. Propadneme mu. Milujeme. Padáme. Zvedneme se a hle-

dáme znovu.
Ideál neexistuje, nikdy neexistoval a nikdy existovat nebude. Důleži-

té je najít z našeho ideálu alespoň pár věcí. A když si tohle uvědomíme, 
uvidíme, že naším ideálem jsou vlastně jen maličkosti a obyčejní lidé. 

Každý z nás hledá lásku. Kromě hledání je ale důležité poznat chvíli, 
kdy ta láska přišla.
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Ú V O D

Jedno písmeno mi přivedlo lásku do života

Jména dostáváme už od narození. Nevybíráme si je. Oprav-
du ale mohou hrát jména v našich životech tak důležitou roli? 
Všechny události, co se mi staly během dvou let mého dospí-
vajícího života, mě přesvědčily o tom, že vše souvisí se vším,  
a že kouzlo jmen existuje. Tedy alespoň pro mě. 

Chtěla jsem si pamatovat každý detail. Vybavit si každou 
zlomovou chvilku. Proto jsem vše začala sepisovat. 

Po pár měsících vzpomínání a zapisování jsem měla téměř 
hotovo. 

Seděli jsme na venkovní terásce kavárny, do které jsme po-
sledních pár dnů chodili každé ráno. Na kafe a cigáro. Držela 
jsem v ruce obyčejný černý zápisník, kde to bylo všechno za-
psané. Listovala jsem zápisníkem. Zastavila jsem se až téměř 
u konce. Tázavě se na mě podíval a já se usmála. V zápisníku 
jsem našla přesně tu pasáž, kterou jsem hledala a přečetla mu 
ji nahlas.

„Hleděla jsem do jeho modrošedých očí. Najednou jsem ho 
vnímala úplně jinak, než když jsem ho viděla poprvé. To, co 
jsem cítila, bylo to, co jsem hledala.“

Sebral mi zápisník z ruky a začetl se.
„Jestli to budeš číst celé, dost pravděpodobně tady bude-

me až do odpoledne,“ zasmála jsem se a on začal číst od za-
čátku.


