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Chceš-li mi napsat, můžeš tak učinit prostřednictvím vydavatele. 
Kdybys jen věděl, jak mi pomáháš, když mě kritizuješ nebo mi spíláš. 
To moje psaní obohacuje.
Díky. Tvůj bratr
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Náš čas na zemi je určen k tomu, abychom milovali 
a byli milováni. Všichni hledají lásku. Touží po ní 
první pohled probouzejícího se dítěte i poslední po-
hled umírajícího starce. Kdo by mohl lásce odolat?

Láska je středem všeho, to ona dává každé bytosti 
sílu žít. To ona každého zmámí. To ona způsobí, že 
člověk dokáže převrátit hory a překonat propasti. 
Když je člověk sám, není skutečně sám sebou, sám si 
nevystačí. Náš život se odvíjí skrze druhého člověka, 
který má klíče k naší budoucnosti.

Vidím kolem sebe samé lidi, kteří žízní po tom, 
aby mohli milovat a aby byli milováni. Ale vídám 
i mnoho takových, které zničily následky nezdaře-
ných lásek – vždyť každá láska je křehká. Láska na-
ráží na mnohé překážky. Je to neustále obnovovaný 
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zápas. Dospívající mladý člověk se do ní vrhá jako 
zběsilý a věří, že dosáhl té pravé. Ještě neví, že 
žádný člověk nám nemůže dát všechno a od nás 
všechno přijímat, není možné, aby byl naší zcela 
dokonalou polovinou. A dospělý nebývá o mnoho 
zkušenější.

Opravdová láska je navždycky

Vzdávám čest všem zamilovaným, všem, kdo byli 
zamilovaní, všem, kdo lásku ztratili. Vzdávám čest 
vám všem, kterým se podařilo v lásce vytrvat, protože 
v dnešním světě, kde je 45 % manželství rozvedených, 
by stálo za to umístit před váš dům ceduli „50 let trva-
jící věrné manželství, konzultujte v případě potřeby…“ 
A na chodníku by pak čekala dlouhá fronta těch, kteří 
by vás přišli obdivovat, vás vytrvalé, vás, kamikadze 
lásky.

Skutečná láska je navždycky. Proto je zapotřebí nej-
prve dobře vybírat. Vášeň je velmi nebezpečná, pro-
tože po první nezbytné etapě strávené v posteli vede 
k falešným pocitům – nevidíme vůbec slabiny dru-
hého, jsme oslepeni touhou. Ale záhy si všimneme, že 
za ní už není nic… Všechno byla jen iluze. Bylo to 
dobré, ale jen na chvíli.
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Dnes je zvykem střídat partnery. Opovrženíhodný 
zvyk, protože to dřív nebo později přinese pocit velké 
ztráty, zvláště pak u mladých.

Vzpomínám si na jednoho mladíka, který měl moc rád 
svou holku. Ptal jsem se ho, jestli chtějí žít spolu, a on 
mi odpověděl: „Můj dědeček s babičkou se rozvedli, 
můj táta s mámou se rozvedli… ne, já se vázat ne-
chci… ještě si počkám.“

Dřív býval smysl pro lásku velmi silný. I když to ne-
klapalo, oba přesto dokázali zůstat spolu. Prostě do-
držovali konvence – to bylo ostatně trochu zvláštní. 
Ovšem existoval určitý ideál… a požadavky.

Šťastný pár, který rozumí lásce, se dokáže měřit 
s celým vesmírem i časem; vystačí si, sám realizuje 
dokonalost.

Simone de Beauvoir

Věřím, že v životě můžeme mít jen jednu lásku. Jsou 
tací, kteří tvrdí, že jich může být víc. Vzpomínám si na 
jednoho mládence, který mi povídal: „Mám moc rád 
svou druhou přítelkyni, ale když se s ní miluju, mys-
lím na to, co jsem prožíval s tou první.“ To není moc 
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dobré. Člověk by se měl druhému vydat naplno. Když 
jsme si jisti, že druhého milujeme, že ho opravdu 
známe, je to jako zázrak.

Může spolu pár vydržet celý život? Ano, myslím, že 
ano. Je to těžký boj. Ovšem rozchod je těžší.

Kéž ti tato kniha pomůže, tobě, který se chystáš spo-
jit svůj život s milovanou bytostí, vytvořit pevný a tr-
valý vztah. Poznal jsem spousty párů: šťastných, pro-
blematických i těch, co se rozešly. Láska mezi dvěma 
bytostmi je dobrodružství, které stojí za to. Je třeba 
bojovat, aby člověk uspěl. Rád bych tě, můj drahý čte-
náři, přesvědčil, že je to možné a že je to nádherné.


